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Abstrakt 

Cílem práce je ukázat proměny a vývoj krajiny a osídlení oblasti střední Šumavy vlivem industrializace 

v 19. století. Jedná se o práci, jež je teoreticky a metodologicky zakotvena v oboru antropologie 

krajiny a industriální archeologie. Kombinuje práci s archivními písemnými a kartografickými prameny 

s nedestruktivním terénním výzkumem antropogenních reliéfních tvarů terénu. Industrializace 

sledované oblasti znamenala dřevařskou expanzi, jež byla vyvolána nedostatkem palivového dříví 

v Praze a okolí a realizována jako podnikatelský záměr šlechtickým rodem Schwarzenbergů. 

Schwarzenberská lesní těžba a plavební systém k transportu palivového dřeva přinesly významné 

krajinné změny do dosud člověkem téměř nedotčených lesních horských oblastí. Provedený terénní 

výzkum identifikoval prvky plavebního systému, jako jsou plavební nádrže či úpravy koryt vodních 

toků, zabýval se Vchynicko-tetovským plavebním kanálem, stejně jako stopami dřevařského osídlení, 

jak ve stálých, tak sezonních dřevařských osadách. Práce rozděluje sledovanou oblast na čtyři zóny, 

podle způsobu jejich využívání, osídlení a přetváření během 19. století. Největší pozornost věnuje 

zóně I, odlehlé lesní oblasti, která se stala zásadní oblastí zdrojů pro celé podnikání a kde došlo 

k dalekosáhlým a významným krajinným a ekologickým změnám. 

Klíčová slova  

antropologie krajiny, industriální archeologie, Šumava, těžba dřeva, schwarzenberský plavební 

systém, industrializace 

 

Abstract 

The Transformation of Šumava Mountains at the time of industrialization: Forgotten Traces of 

Woodworkers 

The aim of the thesis is to show the changes and the development of the landscape and the 

settlement of the region of central Šumava mountains due to industrialization in the 19th century. 

The thesis is based theoretically and methodologically in the field of anthropology of landscape and 

industrial archeology. It combines archive written and cartographic sources with non-destructive 

field research of anthropogenic relics. The industrialization of the area of interest meant the 

woodworking  expansion that was caused by the lack of firewood in Prague and its surroundings and 

was realized as a business plan by the noble Schwarzenberg family. Schwarzenberg forest 

exploatation and timber floating system for firewood transport have brought significant landscape 

changes to hitherto almost untouched mountaneous forested areas. The field research has identified 

elements of the floating timber system, such as water reservoirs, watercourse troughs or the 

Vchynicko-Tetovský floating canal, as well as traces of both, permanent and seasonal settlement of 

woodcutters. The work divides the area into four zones, depending on how they were used, settled 

and transformed during the 19th century. The greatest attention is devoted to zone no. I, the remote 

forest area, which has become a major resource area for the Schwarzenberg woodtrade business, 

and where far-reaching and significant landscape and ecological changes have taken place. 

 

Key words 

landscape anthropology, industrial archaeology, Šumava mountains, timber harvesting, 

Schwarzenberg timber floating system, industrialization 
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ÚVOD 

 

Studium problematiky šumavské historie, osídlení, demografie či přírody je v posledních desetiletích 

obohacováno o podrobné analýzy nejrůznějšího typu. Oblast studia se rozšiřuje s nejnovějšími 

metodami a technikami zkoumání, jak v přírodovědeckém studiu, jako například palynologické studie 

apod., tak ve studiu krajinných proměn a osídlení, mezi nimiž má (zejména v zahraničí) silnou pozici 

antropologické studium krajiny. Z pohledu archeologie krajiny se zájem studia zaměřuje na oblasti a 

období, do té doby na Šumavě nezkoumaných nebo nepředpokládaných. Předkládaná práce patří 

mezi studie z oboru antropologie a archeologie krajiny a předmětem je sledování změn v krajině a 

osídlení odlehlých oblastí střední Šumavy vlivem industrializace Čech v 19. století.   

Tato práce se zaměřuje na stopy osídlení, činnosti a života dřevařů 19. století v krajině vyšších partií 

střední Šumavy, kterým dosud nebyla věnována žádná pozornost.  

Práci podpořila Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK) prostřednictvím projektu Zapomenuté 

stopy dřevařů 19. století v šumavské krajině, č. 1896314, v letech 2014–2015. Dále byla podpořena 

Programem rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), program P20 – Kulturní, sociální 

a historická antropologie, v letech 2013, 2014, 2016, a také programem Progres, Q22 – 

Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd v roce 2017, 

uskutečněnými na FHS UK. 

 

Předmět studia 

 

Předmětem studia jsou proměny krajiny střední Šumavy, ke kterým došlo v 19. století vlivem 

dřevařské kolonizace hor, související se schwarzenberským podnikatelským záměrem, totiž plavit a 

prodávat šumavské dříví v Praze a okolí. Zaměřuje se jednak na celkové změny rázu krajiny, lesních 

porostů, jejího osídlení, ale především pak na ukázání jednotlivých stop zásahů do krajiny z tohoto 

období, ať již se jedná o objekty a jejich relikty, související se splavněním toků pro plavení dříví, 

osídlením a životem lidí.   

Práce je pokračováním studia, které bylo zahájeno v rámci magisterské diplomové práce autorky 

(Blažková, 2010a), která se zabývala proměnami krajiny Vchynicko-tetovského plavebního kanálu a 

která ukázala na další možnosti studia a jeho prohloubení. Zaměření na konkrétní stopy dřevařské 
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činnosti bylo podníceno především informacemi, vytěženými z kartografických pramenů území a 

vyžadovalo kromě studia literatury a písemných pramenů především terénní nedestruktivní výzkum, 

který se pro poznání těchto zásahů v hlavním zkoumaném prostoru stal zásadním pramenem. Práce 

je tudíž založena na, v antropologii krajiny nutném, interdisciplinárním studiu, kombinujícím studium 

kartografických pramenů, archivních fotografií a literatury, historické aj. Akcentuje však terénní 

výzkum povrchových tvarů reliéfu, doplněný výzkumem archivním jako ty hlavní, nosné pilíře, na 

kterých práce stojí1.  

Takové zpracování problému včetně přístupu k pramenům v regionu zatím chybí. Tato práce je 

příspěvkem k poznání historie regionu, proměn jeho krajiny a osídlení. Přibližuje také kontext 

každodennosti a práci lidí v této, dále blíže specifikované oblasti a přináší o nich nová archeologická 

zjištění. Její výsledky rozšiřují poznání o tom, co industrializace Prahy a jejího okolí mohla zapříčinit 

v odlehlých, horských, zdánlivě industrializačnímu procesu vzdálených oblastech.   

 

Cíle a otázky práce 

 

Cílem práce je aktualizovat a rozšířit stávající úroveň znalostí o krajině střední Šumavy, o změnách, 

které se tam v minulosti udály, a to především v souvislosti s dřevařskou kolonizací a které dodnes 

ovlivňují podobu šumavské krajiny. Postihnout krajinné události a vývoj osídlení 19. století a první 

čtvrtiny století 20., které byly posléze postihnuty zásadními změnami po druhé světové válce a 

vznikem pohraničního pásma. Součástí tohoto poznání je i dokumentace v terénu, stop v krajině, 

které se každým rokem mění a stávají se v krajině méně čitelnými a rozpoznatelnými a některé úplně 

zanikají. 

V magisterské diplomové práci byly řešeny otázky po proměně krajiny a osídlení vlivem vybudování a 

fungování plavebního systému, jež umožnil dopravu dříví z horských oblastní střední Šumavy do řeky 

Otavy a posléze Vltavou až do Prahy. Zaměřovala se především na významnou součást 

schwarzenberského plavebního systému, Vchynicko-tetovský plavební kanál2. Studium v průběhu 

přípravy magisterské práce ukázalo, že změny byly pro region významné a mnohovrstevné a práce 

postihovala především celkové změny a trendy s nahlédnutím k několika jednotlivostem. Tato práce 

navazuje na téma sledování změn v krajině vlivem vybudování plavebního systému, ale zaměřuje se 

                                                           
1 Shoduje se tak s postupy britské industriální archeologie, jež je antropologickou metodou zkoumání 
industriální činností podnícených změn v krajině, osídlení a životech lidí.  
2 Závěry magisterské diplomové práce autorky (Blažková, 2010a) jsou shrnuty v odborných časopisech 
(Blažková, 2010b) a (Blažková, 2014), a také kapitolou v knize (Blažková, 2015a). 
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na, do té doby, neosídlené, odlehlé oblasti, které tvořily surovinové zázemí celého systému. Práce 

nově přistupuje ke studiu archivních materiálů a především pak staví na několikaletém terénním 

výzkumu zanikajících stop dřevařů 19. století v krajině.   

Zde jsou hlavní okruhy otázek s řadou dílčích: 

Jaké relikty činnosti a osídlení dřevařů se zachovaly v nejodlehlejších oblastech střední Šumavy3? 

Které ze sezónních dřevařských osad, nalezených ve starých mapách je možné v terénu identifikovat 

a přesně určit jejich polohu? V jakém stavu jsou původní plavební nádrže a jsou identifikovatelné i ty 

běžně nepřístupné? Kartografické prameny ukazují ještě na devátou nádrž, která není v jiných 

pramenech a literatuře uváděna, kolik nádrží ve skutečnosti tedy existovalo? Jaké byly prováděny 

úpravy na plavebním kanálu v průběhu jeho fungování?  

O čem vypovídají dokumentované relikty ve vztahu ke krajině a životě lidí? 

Tvořily objekty propojenou síť? Jak se lidé v prostředí pohybovali?  

Jaký vliv mělo schwarzenberské podnikání v oblasti na krajinu? 

Jak se vyvíjel poměr lesa a bezlesí a proměňovala se skladba lesů v průběhu 19. století? Jaký byl vztah 

Schwarzenbergů k lesnímu hospodaření? Jak byla organizována správa polesí a je v terénu možné 

prvky jednotlivých organizačních celků identifikovat? Má činnost více než staletého obchodu s dřívím 

nějaké dopady na ekologii lesa a ekosystémy dodnes?   

Jak se projevilo schwarzenberské podnikání na osídlení regionu? 

O dřevařské kolonizaci oblasti vypovídá již magisterská práce, avšak zde jsou řešeny další dílčí otázky 

a problematiku konkretizující otázky. Jaká byla struktura osídlení, typy sídel a jejich založení? Jaká 

byla podoba typické nové dřevařské osady? Jak vypadalo schéma sezónních osad v lesích? Jak byly 

nacházeny a rozdělovány pozemky pro nové dřevařské osídlence?  

Jak proměnilo oblast období železné opony? 

Co zbylo po zaniklých osadách a vsích? Co do palimpsestu krajiny zapsala léta pohraničního pásma? 

Některé otázky byly položeny před započetím práce, jiné vyvstaly v jejím průběhu při studiu a 

zpracování pramenů. Například, jak vůbec došlo ke vzniku podnikatelského záměru s prodejem 

šumavského dříví z Prášilského panství? Byly upraveny také toky řek Otavy a Vltavy pro voroplavbu? 

Jak vypadalo hlavní pražské odbytiště dříví a sklady? Vznikly podobné systémy, využívající plavení 

                                                           
3 Zájmová oblast práce a její další členění bude dále blíže specifikována v kapitole 2 o prostorovém vymezení 
zájmové oblasti. 
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dříví a významně ovlivňující krajinu také jinde u nás a v zahraničí? Jak se proměňoval vztah obyvatel 

k regionu? 

K zodpovězení těchto a mnoha dalších otázek bylo využito především propojení výsledků terénního 

výzkumu a archivních pramenů, kartografických i písemných.  

 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA, METODIKA, PRAMENY  

 

1.1 Teorie 

 

Práce je teoreticky zakotvena v  oboru kulturní a sociální antropologie. Následující podkapitoly se 

přehledově zabývají jednotlivými teoretickými koncepty, ze kterých také částečně vycházejí. V závěru 

této teoretické části však bude vysvětleno, proč je práce kategorizovaná jako industriálně 

archeologická. Bude popsán obsah tohoto obecně antropologického oboru a zmíněna problematika 

jeho, v českém prostředí, zavádějícího názvu.    

 

1.1.1 Antropologie krajiny 

 

Slovo krajina je v posledních dvou desetiletích skloňováno mnoha společenskovědními obory. 

Karolína Pauknerová, která shrnuje různé konceptualizace krajiny a jejich vývoj (2014), tyto 

ohraničuje dvěma extrémy. Jednak konceptem krajiny teoretického/sociálního konstruktu bez vazby 

na materiální prostředí, na druhé straně pak představou krajiny jako prostředí čistě materiálního 

(Ibid., s. 5) a ukazuje, že je nejčastěji krajina pojímána jako materialita, která člověka obklopuje, ale 

ustavuje se také prostřednictvím jejího vnímání a pamětí na ni navázanou. Definic krajiny, stejně jako 

definic kultury, pak existuje celá řada. 

Studiem krajiny se v českém prostředí od 90. let minulého století zabývá řada přírodovědných i 

humanitních oborů a mnohovrstevnatost zájmu o krajinu v českém prostředí dokládá množství 

populárně naučných i odborných prací. Krajina se stala tématem oblasti přírodních a humanitních 

věd. V knize Archeologie a krajinná ekologie (Beneš, 1994) byl v ČR poprvé objeven krajinný prostor 

jako průsečík lidského pohybu v minulosti i současnosti, spojující přístupy a témata ekologická a 

archeologická. Dá se říci, že sborník podnítil zájem o studium fenoménu krajiny u nás v těchto 
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disciplínách. Pojednává mj. o konceptech jako paměť krajiny, pohled na krajinu jako interpretovaný 

text či jiné koncepty britské školy krajinné archeologie, které byly v následujících pracích dále 

rozváděny, např. v mezinárodním sborníku Cesty k evropské krajině (Beneš, 2003) či v knize Krajina a 

revoluce, jež sleduje vývoj kulturní krajiny (Sádlo, 2005). K oblíbené populárně naučné produkci o 

krajině patří knihy a články Václava Cílka (např. 2005).  Zájem o krajinu zasáhl také do disciplín jako 

historické geografie (Chodějovská, 2012), sociologie (Lapka, 2008), historie a archeologie (Matoušek, 

2006, 2010), (Gojda, 2000) a v neposlední řadě také sociální a kulturní antropologie (Gibas, 2009), 

každý z těchto oborů ke krajině přistupuje z jiného úhlu pohledu.  

Antropologie krajiny přistupuje ke krajině jako k subjektivnímu fenoménu, který se ustavuje 

v pluralitě místa a času. Krajina není pouhou materiální strukturou sociálních událostí, ale má svou 

vlastní dynamiku, mění se a přetváří, z čehož plyne její specifická časovost (Gibas, 2009). 

Antropologie krajiny zahrnuje práce, které se epistemologicky nacházejí na pomezí antropologie, 

archeologie, geografie, historie, sociologie a dalších oborů (Pauknerová, 2015, s. 8), pro které není 

podstatná krajina jako taková, ale především vztah mezi krajinou a člověkem. Takový antropologický 

zájem o krajinu představují například studie knihy Krajina jako antropologická čítanka (Blažková, 

2015).  

Zájem o krajinu z kulturně a sociálně antropologického hlediska se v britském prostředí vyvíjí od 60. 

let 20. století a představuje dnes celou řadu přístupů. Krajinu nahlížejí jako složitý a bohatý koncept, 

který je možný nahlížet prostřednictvím mnoha diskurzů. Například antropolog Eric Hirsch pojímá 

krajinu jako kulturně konstruovaný proces, který se neustále mění a není nikdy hotový a dokončený 

(Hirsch, 1995). Jiné studie krajiny jsou ovlivněné fenomenologií, ke krajině přistupují skrze lidskou 

tělesnost, jejím vnímáním smysly, emocemi a aktivitami (Howes, 2005), (Tilley, 2008). Přehledová 

publikace The Routledge companion to landscape studies (Howard, 2013) upozorňuje v rámci 

antropologie krajiny na splývání přístupů krajinné archeologie, architektury, ekologie, geografie apod. 

a definuje koncept krajiny jako transdisciplinární. Kniha shrnuje témata a přístupy v současném 

studiu antropologie krajiny jako jsou studie zabývající s antropologickými koncepty hegemonie či 

identity v krajině, každodennímu životu ve vztahu ke krajině, fenomenologickými přístupy, či 

konceptem krajinných krizí vlivem globalizačních změn apod. 
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1.1.2 Archeologie krajiny  

 

Přístupy archeologie a antropologie ve studiu složitého problému krajiny se překrývají. Vývoj vztahu 

obou disciplín a jejich překryvů v anglosaském prostředí shrnuje např. Chris Gosden (1999). Americký 

model celkového pojetí antropologie, jako vědy o člověku, společnosti a kultuře, archeologii pojímá 

jako svou součást v okruhu kulturní antropologie (Soukup, 2000, s. 22). Ve studiu krajiny se zřetelně 

projevuje překryv sociokulturní antropologie s archeologií. Průnik mezioborovosti a rozšíření témat 

v archeologii včetně zájmu o krajinu můžeme sledovat zhruba od 90. let 20. století v kontextu 

symbolické a postprocesuální archeologie. Nové vnímání krajiny, jako propojení lidí s materiálním 

světem, vypovídá o mnoha aspektech života. Krajina již není vnímána jako něco pasivního, stojícího 

mimo nás, ale její identitu vytváří, proměňuje a žije člověk a společnost, podrobněji (Bender, 1998).  

Příkladem přibližování a průniku antropologického a archeologického přístupu ke krajině je 

v  britském prostředí práce Christophera Tilleyho, který publikoval poprvé již v polovině 90. let svou 

studii o fenomenologii krajiny, která je příkladem takového přiblížení a překryvu obou disciplín (Tilley, 

1994). Podle něj se archeologové nové archeologie soustřeďovali pouze na faktory přírodního 

prostředí např. při rozhodování o umístění sídliště apod. Tilley však vyzývá k pochopení sociálního 

rozměru krajiny, k rozkrývání toho, jak lidé své prostřední vnímali a jak s ním proto zacházeli. Nechce 

postavit proti sobě ekonomickou racionalitu a kulturně symbolický aspekt, ale ukazovat jejich 

vzájemné ovlivnění a provázanost.  I jeho poslední práce akcentuje přibližování obou přístupů ke 

krajině, které bylo nepostradatelné pro publikovaný výzkum (Tilley, 2017). Současné možnosti studia 

včetně metod archeologického studia krajiny shrnuje například sborník Archaeologies of Landscape: 

Contemporary Perspectives (Ashmore, 1999). Charakteristiku historické krajiny a její možnosti 

archeologického studia shrnuje Sam Turner (Turner, 2006), který při analýze historické krajiny 

zohledňuje přístup archeologické perspektivy pro krajinné plánování do budoucnosti, přičemž klade 

do popředí nutnost mezioborové komunikace.   

 V našem prostředí se archeologii krajiny, jako oboru, zkoumajícím historickou kulturní krajinu, 

poprvé podrobně věnuje Martin Gojda (2000). Krajinu vnímá jako palimpsest4, jako v tomto 

pergamenu, jsou i v kulturní krajině zapsané časové úrovně záznamů, některé čitelné, některé méně 

a jiné vůbec (Ibid., s. 55–56). Archeologie krajiny má tak rozkrývat její minulé vrstvy. Tato disciplína 

jednak v krajině vyhledává a identifikuje archeologické entity a jednak se zabývá studováním vztahů 

mezi nimi na pozadí přírodního prostředí. Je to disciplína, pohybující se na pomezí archeologie, 

sídelní a historické geografie, krajinné ekologie, kartografie a historie. Pro zkoumání historických 
                                                           
4 Označení krajiny jako palimpsestu poprvé užil britský historik F.W. Maitland již na konci 19. století. 
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vrstev krajiny se často používá výraz čtení krajiny. Jde vlastně o analyzování historické krajiny, 

venkovské i městské, využitím archeologickým metod, především nedestruktivního výzkumu, 

dálkového průzkumu země, kombinovaného s kartografickými a písemnými prameny (Rippon, 2004). 

Obor akcentuje mezioborový přístup ke zkoumání krajiny využitím souborem metod, jako jsou 

nedestruktivní terénní postupy archeologického výzkumu (Kuna, 2006), dálkový průzkum země 

(Gojda, 2000, 2017), ale také poznatky a metody přírodních věd ad. V českém prostředí nejnověji 

shrnuje možné přístupy k archeologii krajiny včetně přehledu metod Petr Křištuf s Terezou Zíkovou a 

kol (Krištuf, 2015).    

 

1.1.3 Industriální krajina 

 

Zájem o industriální krajinu má ve Velké Británii počátky v 60. letech 20. století. U nás bychom zájem 

o problém industrializace obecně a industriální éru od doby tzv. průmyslové revoluce5, nebo spíše 

komplexní revoluce moderní doby (Purš, 1973, s. 406) mohli hledat jednak jako součást studia 

hospodářských dějin (Purš, 1960), (Stellner, 2012), (Hospodářské dějiny, 1978) a jednak dějin 

techniky zhruba od téže doby6. Intenzivnější zájem o industriální krajinu a industriální památky je ale 

u nás v odborných i laických publikací patrná až zhruba v posledních deseti letech.  

Antropologickým studiem industriální krajiny se u nás věnuje např. Petr Gibas (2009), který se zabývá 

zkoumáním industriální krajiny měst, které analyzuje různými metodami, využívá vizuální i obsahovou 

analýzu, ale také fenomenologický terénní výzkum (Gibas, 2016), který upozorňuje, že v dnešní 

postindustriální éře je v zájmu o industriální památky znát jakási nostalgie, propojená s fascinací 

ruinou. Tento směr ve vnímání industriální krajiny z dnešního pohledu je tématem také zahraničních 

autorů (Edensor, 2005, 2006). 

Pod pojmem industriální krajina si většina lidí představí prostor nějaké továrny, dolu apod. Jako 

industriální krajinu je však možné vnímat prostor, ovlivněný průmyslovou činností, přímo i nepřímo, 

projevující se materiální přeměnou prostoru (továrny, stavby, úpravy), nebo (a) změnami sociálními 

(osídlení), ekologickými, kulturními apod. V knize, pojednávající o proměnách krajiny Čech v době 

industrializace, přišel Václav Matoušek s do té doby chybějícím přehledem všech možných 

průmyslových oborů, činností a dalších fenoménů, pozměňujících krajinu Čech industriální éry (2010). 

                                                           
5 Chronologie industriálního období není jednoznačná. Tzv. průmyslová revoluce byla následkem dlouhého a 
složitého společenského a kulturního vývoje a datace jejího „nástupu“ a vymezení od předchozího 
protoindustriálního období je komplikovaná (Matoušek, 2010, s. 14) 
6 Reprezentovány sborníky Národního technického muzea, Brněnského technického muzea aj.  
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Přístup k industriální krajině prostřednictvím antropologie krajiny a industriální archeologie a jejich 

metody mohou postihnout podstatu takové krajiny. Také tématem této práce je industriální krajina, 

k jejímuž studiu volíme přístup industriální archeologie, jíž se věnuje následující kapitola.    

 

1.1.4 Industriální archeologie 

 

Teoretické (i vyplývající metodologické) ukotvení této práce spatřujeme v industriální archeologii, 

která je víc než materiální zkoumání prostředí (krajiny) v archeologii, s předlohou a vzorem v anglické 

industriální archeologii a jejího směřování od 90. let 20. století, disciplíně, která svým obsahem patří 

do antropologického bádání a staví na mezioborovosti studia různorodých pramenů a v českém 

prostředí je mu věnována zatím jen malá pozornost.  

Již magisterská diplomová práce autorky (Blažková, 2010a) vycházela vedle principů krajinné 

antropologie, z industriální archeologie. Tehdy byl v práci obor nazván (a tudíž nedodržen přesný 

překlad) jako antropologie industriálního období, neboť v českém prostředí je pojem archeologie 

chápán mnohem úžeji než v prostředí anglosaském, kde vznikl.   

Industriální archeologie včetně tématu industriální krajiny má své kořeny ve Velké Británii, kde začal 

zájmem o industriální období již v 50. letech minulého století. Počátky, proměny a vývoj oboru 

industriální archeologie ve Velké Británii shrnují naposledy Marilyn Palmer a Hilary Orange (2016) 

nebo (Palmer, 2010). Raná stadia vývoje oboru jsou spjata s vyhledáváním a dokumentací 

technických památek a jejich reliktů a snahou o jejich ochranu. V této době, v roce 1955, se poprvé 

objevil termín industrial archaeology, použil jej Michael Rix v souvislosti se znepokojením nad mizející 

industriální krajinou a potřebě zavedení industriální archeologie7 do praxe, přičemž prosazoval 

archeologický výzkum (Palmer, 2016, s. 74). V roce 1959 uspořádal Council of British Archaeology 

první národní konferenci na téma industriální archeologie. Dále, již v 60. letech se zájem o 

problematiku rozšířil a vznikaly propracované studie, studující skupiny struktur, odhalující organizaci 

výrobního procesu a její prostorové a sociální souvislosti. V té době vychází také první souhrnné 

práce, pojednávající o oboru (Hudson, 1963). V polovině 60. let minulého století vznikla databáze 

industriálních památek na universitě v Bathu. Vedle studií k materiální kultuře vznikaly takové, které 

vedly k bližšímu porozumění příčin a souvislostí industrializace (Palmer, 2016, s. 73). Industriální 

archeologie zahrnuje a spojuje dva přístupy, památkářský, totiž ochranu a zachování industriálního 

                                                           
7 Podrobněji ke zrodu britské industriální archeologie, včetně institucionálního zakotvení referuje Marilyn 
Palmer (2010). 
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dědictví a studium industrializace. Oba obsahy oboru se prolínají, neboť je nemožné chránit a 

interpretovat industriální struktury a objekty bez toho, aniž bychom jim neporozuměli skrze 

archeologické a historické studium (Palmer, 2016, s. 37). Zájem o obor dále rostl a nahlížení 

problému industrializace se proměnilo v komplexní studium díky nahlížení na industrializaci jako na 

fenomén narušování tradiční společnosti a krajiny. Zájem striktně jen o jednotlivé technické památky 

počátečních období se rozvinul do studia industriálních struktur v hospodářských, společenských a 

krajinných souvislostech. V polovině 70. let minulého století pak začal vycházet odborný časopis 

Industrial Archaeology Review a byla založena společnost pro studium, ochranu a prezentaci 

britského industriálního dědictví The Association for Industrial Archaeology8, které fungují dodnes. 

Developerské projekty zejména v 80. letech v oblastech brownfieldů britských měst přinesly mnoho 

nových záchranných výzkumů před sanací těchto oblastí (Palmer, 2016, s. 77). Témata narůstala od 

materiálových studií na klasických průmyslových objektech přes taková, která umožnila lepší 

porozumění produkci. A studium bylo provázáno se zájmem o sociální struktury s industrializací 

související, jako je dělnické bydlení, institucionalizace práce, jiné se zaměřovalo např. na získávání 

zdrojů surovin pro průmysl (souvisí s touto prací), porozuměním starým metodám výroby a 

studovány byly například i vztahy mezi formami industriálních staveb a technologiemi, jež byly uvnitř 

využity apod. Důležitým tématem se stala také domácká výroba, na téma home as a workplace 

vzniklo mnoho studií, zaměřující se do 19. století (Palmer, 2016, s. 78), které mají blízko jak k dějinám 

každodennosti, tak historické antropologii. Industriální archeologie upozorňuje na skutečnost, že 

studiem hmotných aspektů historie přispívá k lepšímu porozumění člověku a jeho minulosti, s čímž se 

ztotožňujeme, a upozorňuje, že termín archeologie není synonymem pro archeologické vykopávky 

(to je jedna z metod archeologického výzkumu).  

Od 90. let minulého století se britští industriální archeologové stále více zabývali sociálním kontextem 

a významem industriálních lokalit, což bylo dost možná ovlivněno neochotou akademických 

archeologů akceptovat industriální archeologii jako subdisciplínu (Palmer, 2016, s. 78). To je shrnuto 

například v práci Understanding the Workplace: A Research Framework for Industrial Archaeology in 

Britain (Palmer, 2005), kde se, mimo jiné pracuje při výzkumu s antropologickými kategoriemi, jako je 

třída, status či identita jejich trvání a změna. Došlo tak nejen k dalšímu rozšíření pramenné základny, 

ale i metod výzkumu.  

Stále větší důraz byl kladen vedle společenského kontextu také na krajinu, např. v knize, jež má 

charakter přehledové monografie či jakési učebnice Industry in the Landscape, 1700–1900 (Palmer, 

1994). Přítomnost určitého průmyslového odvětví či provozu v určité oblasti je výsledkem komplexní 

                                                           
8 The Association for Industrial Archaeology [online], 2015.  
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interakce více faktorů, které je možné rozdělit do dvou kategorií. Jednak do kategorie přírodních 

zdrojů, které představují zdroj surovin pro provoz a jednak do kategorie lidských zdrojů, jejich 

iniciativy v exploataci krajiny a zpracování zdrojů (Palmer, 1994, s. 2). Industriálním procesem není 

jen samotný provoz továrny, ale industriální proces je možné sledovat od podnětu k industriálnímu 

podnikání, přes získávání zdrojů, jejich dopravu, zdroje energie, až po lidské síly a jejich ubytování 

apod. Industriální krajiny a stavby jsou pak viditelnými symboly výrobního procesu v čase i prostoru. 

„Industriální krajina je materiální manifestací proměn, zapsaných do ní člověkem v čase a prostoru a 

může být interpretována vyškoleným okem“ (Palmer, 1998, s. 16)9. Analyzování takové krajiny pak 

spočívá v odkrytí důvodů pro umístění jednotlivých industriálních provozů v krajině; interpretování 

jejich proměny v čase; a rozkrytí jejich prostorových vztahů navzájem a také s vývojovým modelem 

souvisejícího osídlení a dopravního systému (Palmer, 2010, s. 123). Je právě úkolem industriální 

archeologie interpretovat fyzické struktury a objekty v krajině běžnými archeologickými metodami a 

jejich výsledky doplnit, srovnat a kontextualizovat pomocí dalších zdrojů, archivních dokumentů 

písemných, kartografických včetně plánové dokumentace a fotografií (Palmer, 1998), (Walker, 2001). 

Přesně takový přístup je blízký i této práci.     

Industriální archeologie ve 21. století se neodvrátila od zkoumání technologií, ale dospěla k širší 

diskuzi o dopadu technologické změny na krajinu a soudobé sociální struktury (Palmer, 2016, s. 79). 

V posledním desetiletí se v britské industriální archeologii rozšiřují i na období archeologie 

nejnovějších období, objevují se v souvislosti s archeologickým bádáním termíny jako contemporary 

past (současná minulost) nebo archaeology of present day (archeologie současnosti)10. Zachycují 

mimo jiné vztah mezi lidmi, pamětí a místy, dříve industriálními. Zájem se také obrací na estetiku 

industriálních ruin jejich časovostí a pamětí (Edensor, 2005). Například využívá i metody oral history 

aj., kterými se stále více přibližuje antropologickému zkoumání společnosti. Jako nové výzvy se 

označují studie moderních technologií, de-industrializace a digitální revoluce (Palmer, 2016), (Orange, 

2014). Uvažování o dalším směřování oboru a rozrůstání témat shrnuje například sborník  Industrial 

Archaeology, New Directions (Casella, 2005). S novými přístupy v oboru se setkáváme také u 

americké produkce (McVarish, 2008), (Kitch, 2012), stejně jako se zájmem o krajinu a paměť de-

industrializace (High, 2007), která se stále více týká také našeho prostředí. Především pak téma 

                                                           
9 Podobně k industriální krajině a jejímu studiu přistupuje také americká industriální krajina, například přehled 
či didaktický průvodce americkou industriální archeologií o studiu industriální krajiny a šířce její definici uvažuje 
takto: „We now devote considerable attention to recording, analyzing, and interpreting whole landscapec 
comprised of complexes of industrial buildings, the linear systems that links buildings within those complexes to 
each other and and connect them to the sources of suply, the neighborhoods that grew around industrial 
compexes to house workers, such as mine cuts or waste dumps, that have caused by industrial aktivity.“ 
(McVarish, 2008, s. 373) 
10 Za první takovou studii, kterou je možné označit jako etnoarcheologickou, je považován The Garbage Project 
již ze 70. let minulého století (Rathje, 1974).  
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industriálních konverzí, které se pohybuje na hranici industriální archeologie s architekturou, je 

tématem i dalších evropských zemí, především Německa, Francie a Španělska (Douet, 2012).    

 

1.1.5 Industriální archeologie v České republice 

 

V České republice byl nástup industrializace oproti Velké Británii časově opožděn. Stejně je to tak ale 

i se zájmem o industriální období prostřednictvím industriální archeologie, srov. (Matoušek, 2013).  

V našem prostředí k developerským realizacím na brownfieldech českých měst docházelo postupně 

od konce 90. let, avšak plně se projevila až zhruba v posledním desetiletí. Patří sem sanace a nová 

výstavba v průmyslových oblastech starých průmyslových čtvrtí a předměstí, jako jsou pražské čtvrti 

Karlín, Holešovice či Vysočany, kde často bez výzkumu zmizely stopy bývalé industriální činnosti. V 

Praze bylo realizováno několik výzkumů, především pak v Karlíně (Blažková, 2016)11, včetně jejich 

propojení s archivními s písemnými prameny, které přinesly nové informace o využití území a 

činnostech na zkoumaných plochách, v archivech buď zcela bez dohledatelných informací, nebo 

písemné informace některé z nich doplňují. V Brně pak průzkum oblasti bývalé továrny Vlněna 

(Merta, 2017).  

Jistě byl o výrobní objekty a technologie v archeologii zájem u nás i dříve12, studium se ale většinou 

omezovalo na konkrétní technický problém či zařízení, bez studia toho, co akcentuje industriální 

archeologie. Navíc se studie zaměřovaly spíše dále do historie, pokud byly zkoumány objekty, 

související s industriální érou, byla jim věnována pozornost, srovnatelná s počátky britské industriální 

archeologie, tedy popisná a s akcentem na památkovou ochranu.  

Významným počinem, který může sloužit jako jeden z pramenů industriální archeologie je projekt 

Výzkumného centra průmyslového dědictví na Fakultě architektury ČVUT v Praze13, vzniklý v roce 

2011. Jedná se především o katalog průmyslové architektury a technických staveb v ČR, výstupem je 

interaktivní mapa míst a související knihy Industriální topografie v podobě průvodců po průmyslové 

architektuře a technických stavbách, např. (Valchářová, 2011). Petr Gibas a Karolína Pauknerová 

(2009) upozorňují, že v české laické veřejnosti dnešní post-industriální doby existuje zájem o 

industriální krajinu, který označují jako nostalgický, což se projevuje vydáváním nostalgicky laděných 

turistických průvodců po industriálních památkách a také fotografických knih. Tento zájem dávají do 

                                                           
11 Dva z nich vedené autorkou práce. 
12 Pojednávají o nich sborníky brněnského technického muzea Archeologia Technica. 
13 (Výzkumné centrum průmyslového dědictví na Fakultě architektury ČVUT v Praze, 2014-2018)  
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souvislosti s fascinací ruinami, jejich estetikou a romantikou, spojenou s jejich opuštěním, což je 

doprovázeno úzkostí z pocitu zmaru.    

Ač je u nás jiná situace ve financování archeologie, než ve Velké Británii, je stejně nejdříve potřeba 

změnit přístup společnosti, i té odborné, k pozůstatkům industriálního období a jejich studiu 

v souvislosti s britskou industriální archeologií, jak jsme si ji představili výše. Tento zájem by 

samozřejmě měl být vyvolán v celé společnosti v komunikaci s veřejností. Ale tato snaha by měla cílit 

předem do vlastních řad odborníků, archeologů, aby si uvědomili potřebu industrializaci a její prvky 

v archeologickém záznamu studovat. Je to podobný úkol, před kterým stála v 60. letech 20. století 

středověká archeologie a o třicet let později archeologie novověku u nás14, kdy nebylo jednoduché 

ani rychlé přesvědčit odborníky uvnitř oboru o smysluplnosti a potřebě tato období archeologicky 

zkoumat. Posledních více než padesát let těchto studií však dokázalo, že to smysl a přínos má 

obrovský, stejně jako industriální archeologie dokázala to samé svými výsledky ve Velké Británii a 

dalším směřováním dokládá, že není zdaleka vyčerpaná.   

Proč vlastně industriální období studovat archeologicky? Odpověď je nasnadě. Relikty industriálního 

období mizí a stejně tak se stírají jeho stopy v krajině. Mnohé archeologické objevy a zjištění ukazují 

na stránky života lidí 19. a 20. století, které byly jinými prameny (písemnými, kartografickými aj) 

opomenuty, buď proto, že se nejevily podstatné a důležité, nebo proto, že neměly vyjít najevo, anebo 

byly ztraceny. Není jednoduché přesvědčit o tom veřejnost, natož kolegy. Avšak někteří naši 

badatelé, dokonce i z archeologických kruhů, jež se zabývají především pravěkým výzkumem, se 

v nedávné době vyjádřili tak, že archeologický výzkum události, jako byl pád letadla za druhé světové 

války (tedy ještě mnohem mladší), skvěle doplňuje informace o události, která je podrobně popsaná 

minutu po minutě. 

Do zájmu oboru samozřejmě kromě výzkumů velkých industriálních městských ploch a technologií, 

spadají studie industriální krajiny i kontextualizované studie jednotlivých reliktů industriální éry. 

Václav Matoušek ve své přehledové monografii (2010) shrnuje možnosti a směry bádání s industriální 

tématikou u nás15. Na FHS UK vzniklo, především v souvislosti s jeho působením, v posledních asi 

deseti letech několik badatelských záměrů, které je možné označit jako industriálně archeologické. 

Jedná se například o studii, pojednávající o Lánské koněspřežné dráze (Kroupová, 2010), o proměně 

krajiny východočeského venkova v souvislosti s družstevními sušárnami čekanky (Vtípil, 2015), a také 

                                                           
14 Problematika přístupu k postmedievální archeologii není dosud jednoznačně vyřešena. 
15 Václav Matoušek pojetí britské industriální archeologie v českém prostředí označuje jako komplexní 
„antropologické studium industriálního období“ (Matoušek, 2013), podobně, jako uvedla autorka v diplomové 
práci „antropologie industriálního období“ (Blažková, 2010a), načež nyní se přikláníme k označení v prostém 
překladu, industriální archeologie.  
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citovaná diplomová práce autorky (Blažková, 2010a). Další takové studie byly vydány v kolektivních 

monografiích edice s příznačným názvem STEAM vydavatelství Togga Krajina jako antropologická 

čítanka (Blažková–Červinková eds., 2015), Individuální a masová rekreace v okolí velkých 

industriálních měst v 19.–21. století (Blažková–Fialová–Matoušek eds., 2014) a Les a industrializace 

(Matoušek–Blažková, 2015). Jako projekt studentů a pedagogů FHS UK, bylo založeno Centrum pro 

komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu, iniciátory 

projektu byli Václav Matoušek, Jan Hájek a autorka práce. Centrum představuje otevřenou vědecko-

pedagogickou platformu pro rozvíjení systematického studia interakce člověka a jeho přírodního 

prostředí v období nástupu a rozhodujícího rozmachu industrializačního procesu, tj. od 2. poloviny 

18. století až do 30. let století 2016.  

Industriálně archeologický pohled, ve smyslu britské praxe, stejně jako archeologické informace 

k industriálnímu období v českém prostředí jsou zatím útržkovité a nahodilé bez teoretického a 

metodologického ukotvení. Budoucí výzkumy by se měly více zaměřit na tato témata, nebo je 

alespoň záměrně neopomíjet. Inspirace se nabízí především v britské industriální archeologii, jak je 

popsaná výše17. Je nutné zaujmout antropologický pohled na studium fenoménu industrializace a 

propojit je v teoretickém východisku industriální archeologie, která kombinuje metody a přístupy 

archeologického, historického a sociokulturního bádání a má širokou pramennou základnu, díky které 

může pomoci k odhalení a pochopení krajinných, sociálních a dalších změn, zapříčiněných 

industrializací a industriální érou. „Metodika zkoumání je pak kombinací metod archeologického 

výzkumu s metodami kartografickými, metodou historické práce s písemnými, kartografickými a 

ikonografickými prameny a jejich kontextualizací pomocí metod sociokulturní antropologie.  

Výsledkem takového studia je pak příběh vývoje lokality, objektu… v každé jeho etapě“ (Palmer, 2016, 

s. 78)18. Výsledem komplexního antropologického studia, jímž industriální archeologie je, by mělo být 

také rozpoznáním důvodů pro vznik a rozvoj struktury industriálních aktivit v určitém prostoru, 

interpretaci jejich proměn v čase a prostoru a zkoumání prostorové i logické provázanosti přírodních 

a společenských prvků, které byly a jsou v daném regionu procesem industrializace ovlivněny, a jejich 

uvádění do vzájemného vztahu (Palmer, 2005).    

                                                           
16 Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu [online], 
Dostupné také z: http://www.csmki.cz/ 
17 S potřebou podrobného, metodicky a pramenně mezioborově provázaného studia industriálních stop bývalé 
průmyslové činnosti se autorka setkala při vlastní práci. S principy studia se seznámila, během konferenčních 
pobytů ve Velké Británii, ale také studiem tamější literatury, především pak článků dvou periodik, Industrial 
Archaeology Review, jež sestavuje The Association for Industrial Archaeology a Post-Medieval Archaeology 
společnosti The Society for Post-Medieval Archaeology. Autorka je členkou obou společností s přístupem 
k archivům obou periodik, problematiku tudíž dlouhodobě sleduje. 
18 Upraveno. 
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1.2 Metoda 

„…První (pravidlo) bylo, nepřijímat nikdy žádnou věc za pravdivou, 

již bych s evidencí jako pravdivou nebyl poznal: tj. vyhnout se 

pečlivě ukvapenosti a zaujatosti; a nezahrnovat nic víc do svých 

soudů než to, co by se objevilo tak jasně a zřetelně mému duchu, 

abych neměl žádnou možnost pochybovat o tom. Druhé, rozdělit 

každou z otázek, jež bych prozkoumával, na tolik částí, jak je jen 

možno a žádoucno, aby byly lépe rozřešeny. Třetí, vyvozovat v 

náležitém pořadí své myšlenky, počínaje předměty 

nejjednoduššími a nejsnáze poznatelnými, stoupaje povlovně 

jakoby se stupně na stupeň až k znalosti nejsložitějších, a 

předpokládaje dokonce řád i mezi těmi, jež přirozeně po sobě 

nenásledují. A poslední, činit všude tak úplné výčty a tak obecné 

přehledy, abych byl bezpečen, že jsem nic neopominul.“ 

(Descartes, 1992, s. 18)  

Interdisciplinarita přístupů a metod, která prostoupila humanitní vědy, je, jak bylo ukázáno 

v předchozí kapitole, příznačná pro studium industriální archeologie, a tudíž i pro tuto práci. Metoda 

industriální archeologie využívá dostupných zdrojů, které jsou variabilní vzhledem k podstatě 

studovaného problému. Jinou kombinaci metod je možné zvolit u městských oblastí, jinou ve studiu 

krajinných industriálních celků či industriálních činností druhotně ovlivněných krajin.  

Tato práce kombinuje metody terénního výzkumu s metodami práce s kartografickými a písemnými 

prameny. 

 

1.2.1 Metoda výzkumu antropogenních reliéfních tvarů  

 

V práci jsou využity metody nedestruktivního archeologického výzkumu v podobě povrchového 

výzkumu antropogenních tvarů reliéfu, který byl doplněn povrchovými sběry, geobotanickou indikací 

a dendrochronologií19. 

                                                           
19 Dále v textu pracujeme se zjednodušeným a zkráceným označením terénní výzkum.  
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Vyhledávání a mapování terénních reliéfních útvarů antropogenního původu patří mezi postupy, 

které se spolu s povrchovým sběrem obvykle řadí do rámce „povrchového průzkumu“ (Kuna, 2006, s. 

237). Povrchový průzkum antropogenních reliéfních tvarů zahrnuje vyhledávání, zaměřování, třídění 

a interpretaci tvarů reliéfu, které jsou pozůstatkem někdejší lidské činnosti (Ibid.). Metoda má svůj 

původ ve Velké Británii a souvisí s tamějším zájmem o krajinu a krajinnou archeologii. V knize 

Interpreting the Landscape Michael Aston (1985) upozorňuje na skutečnost, že výzkum 

antropogenních reliéfních tvarů zřídka vystupuje sám o sobě, ale v propojení s leteckou archeologií, 

environmentálním výzkumem, rešerší písemných pramenů, historických map apod. V takové podobě 

se výzkum reliéfních tvarů mění v komplexní přístup, krajinnou archeologii.   

Tato metoda byla u nás poprvé popsána a využita pro vyhledávání a výzkum zaniklých středověkých 

vesnic pod označením geodeticko-topografický průzkum (Černý, 1979), (Smetánka, 1979, 1981). 

Předmět zájmu se z reliktů středověké vesnice posléze rozšířil na další oblasti studia, jako jsou relikty 

zaniklých těžebních areálů, například nejnověji např. (Smolnik, 2014), průzkumu starých cest (Klimek, 

2015), na Šumavě například Zlaté stezky (Kubů, 2007), ale i do období mladších. Objektem výzkumu 

se stala krajina bojišť a válečného opevňování období baroka (Matoušek, 2006), (Blažková, 2007), i 

mladších válečných a obranných reliktů z 20. století. Studium se zaměřilo také na novověká sídla, 

zaniklá po roce 1945 (Bureš, 2012) a metodiku jejich výzkumu (Funk, 2010) a výzkum státních hranic 

(Bureš, 2017). Pozornost byla věnována také pozůstatkům dopravních zařízení, jako železnice 

(Menšík, 2013), zařízení pro dopravu dříví úpravami toků (Bureš, 2005) a (Blažková, 2015b) i lesních 

komunikací (Figurová, 2015) nebo zachycení činností jako například pálení dřevěného uhlí (Bobek, 2015).  

Při průzkumu reliéfních tvarů musí mít člověk představu toho, co hledá, a jak to bude dokumentovat. 

Relikty bývalé lidské činnosti v terénu jsou závislé na schopnosti zkoumajícího v terénu rozpoznat 

specifický reliéfní příznak. Kromě reliéfního tvaru, je nutné zvažovat také jeho prostorový kontext, 

povrchový vzhled, povrchové nálezy apod. (Kuna, 2006, s. 242). Do značné míry je to činnost, při 

které jsou důležité zkušenosti zkoumajícího. V omezené míře bylo možné některé antropogenní 

relikty identifikovat metodou geobotanické indikace, díky rostlinným příznakům. Při průzkumu je 

nutné mít na zřeteli, že objekty zkoumání jsou specifickými archeologickými památkami, které prošly 

formativními procesy. Všechny objekty nálezové situace byly součástí živé kultury, plnily svou funkci 

v tzv. systémovém kontextu. Po skončení takového užívání se objekt (artefakt) dostane do 

archeologického kontextu, během kterého prochází řadou kulturních i přírodních změn. Kulturní 

transformace zahrnují záměrné i náhodné lidské aktivity, které představují depoziční i postdepoziční 

procesy, tedy člověk jej může přemístit. Přírodní formativní procesy jsou pak depoziční i 



 
23 

 

postdepoziční, mění tedy jak polohu, tak vlastnosti objektu (Schiffer, 1996). Na badateli je potom 

snaha rozluštit procesy a zjistit vztah mezi objekty a dřívější živou kulturou.  

 

1.2.1.1 Dokumentace v terénu 

 

Při dokumentaci reliktů je možné použití analytického postupu např. využitím formalizovaného 

popisu terénních reliéfních tvarů a provedení podrobného geodetického zaměření, díky kterému 

relikty jednak lokalizujeme a jednak můžeme s naměřenými daty posléze pracovat díky analytickým 

počítačovým metodám. Předem je tedy potřeba si stanovit popisný systém a přizpůsobit 

dokumentaci jednotlivým případům v terénu. Předem vlastního terénního výzkumu jsme si stanovili 

popisný systém dle typů objektů, což bylo posléze provázáno také s geodetickým zaměřováním. 

Při geodetickém zaměřování je nutné mít dopředu představu, jaká data chceme získat a k čemu je 

později využijeme. Například záznam prošlé trasy slouží jednak pro kontrolu prospektovaného území, 

ale také k identifikaci dokumentovaných reliktů v prostoru z pořízených fotografií při synchronizaci 

času v přístroji a fotoaparátu. Volba přístroje pro zaměření podle požadované přesnosti dat. 

K záznamu trasy například posloužila turistická GPS, pro zaměření reliktů pak byl použit geodetický 

GPS přístroj. Nutné je také dopředu si určit kódování geodetického měření v počítači geodetického 

přístroje pro pozdější zpracování dat. U samotného zaměření je pak nutné rozhodnout, zdali se bude 

zaměřovat bod, linie, polygon, či se bude obvod zkoumaného objektu takzvaně trekovat20. Jiné 

zaměření, podrobnější tzv. „v gridu“, vzniká pro záměr tvorby prostorových 3D modelů. Nutné je také 

případně počítat s nedostatečným signálem družic a mít připravené alternativní postupy.  

Fotodokumentace by se měla zaměřovat jak na jednotlivé relikty, tak na zachycení větších celků pro 

zaznamenání prostorových vztahů. Fotografie je třeba pořizovat tak aby co nejvíce vypověděly o 

povaze reliktu, jeho velikosti, struktuře, umístění vzhledem k okolí, celku i detailu. Fotografie je třeba 

zaznamenávat do písemné dokumentace či do kresebného plánu, aby bylo mj. možné později 

naměřená geodetická data a popis s fotografovaným místem propojit. Velice nápomocné jsou k tomu 

ruční skici, které zkoumaný relikt nebo skupinu reliktů zjednodušeně zobrazují včetně poznámkového 

aparátu a například záznamu směru focení, čísel či kódu geodetického měření atp. K tomu slouží i 

terénní deník se záznamem činností v terénu, který je důležitý především při dlouhodobějším 

výzkumu, jako byl výzkum uvedený v této práci.   

                                                           
20 Zaměřovat několika styčnými body pro vykreslení například průběhu zdí, cest či jiných objektů. 
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Doplňkem terénního průzkumu antropogenních reliktů je také povrchový sběr drobných nálezů21. 

Povrchový sběr zjišťuje a zkoumá stopy osídlení prostřednictvím zlomků movitých předmětů, 

rozptýlených na povrchu terénu (Kuna, 2006, s. 305). V práci ale není použit systematický povrchový 

sběr, jak je této metody využíváno především na větších plochách zorané zemědělské půdy. V 

případně výzkumu pro tuto práci byly sbírány nebo dokumentovány drobné povrchové nálezy, 

vzhledem k povaze horského lesního terénu, to bylo možné jen v omezeném prostoru. Zkoumány 

byly například vývraty stromů, kdy kořeny vyvráceného stromu při pádu vytáhly i část zeminy a 

odhalily tak možné podpovrchové nálezy.  

Využita byla přírodovědná metoda absolutního datování, dendrochronologie. Jedná se o metodu 

datování dřeva, která je založena na měření šířek letokruhů a jejich analýzy a srovnáním se známými 

souvislými řadami sekvencí letokruhů, umožňuje přesnost datování na rok mýcení stromu (Bahn, 

1996). Metody se využívá k datování dřevěných prvků historických konstrukcí a jiných předmětů. 

Odebrané vzorky byly zpracovány odborníkem v oboru dendrochronologie, Tomášem Kynclem. Při 

terénním výzkumu byly pozorovány také fytoindikátory, tedy rostlinné druhy, nasvědčující lidskému 

využití místa v minulosti, neboť je jejich výskyt vázán na lidská sídla.  

Terénní dokumentace by měla tvořit provázaný celek, který je potřeba dále zpracovat. Fázemi a 

úskalími terénního výzkumu se zabývá kapitola 1.4 o postupu práce. 

 

 

1.2.1.2 Zpracování dokumentace 

 

Vlastní praxí zpracování dat terénního výzkumu této práce se zabývá kapitola 1.4.3. Zde jsou uváděna 

některá obecná pravidla zpracování dat, tím je v obecné rovině analýza a syntéza terénních dat. 

Předpokladem úspěšného zpracování dat je zvolení vhodné metody a systému jejich sběru a 

zaznamenání. Data nasbíraná v terénu je třeba roztřídit a selektovat. Zásadní je zpracování 

prostorových dat, lokalizace a případná identifikace reliktů v různých kartografických dílech i 

leteckých měřických snímcích či na lidarových snímcích digitálního modelu reliéfu. Jedná se o 

zpracování dat nástroji GIS22, práci s prostorovými daty a  georeferencovanými mapovými podklady. 

                                                           
21 Sebrané nálezy byly ošetřeny, roztřízeny, datovány a popsány. Jelikož patří movité nálezy České republice, 
budou tyto předány příslušné instituci.  
22 Geografickými informačními systémy. 
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Vedle prostorové interpretace je důležitá i funkční interpretace reliktů a jejich vzájemný vztah a 

trvání. To vše podpořené archivními prameny a informacemi z literatury.  

 

1.2.2 Práce s kartografickými prameny 

 

Práce využívá metody studia kartografických pramenů v historické kartografii. Jedná se metody 

vnějšího a vnitřního rozboru a posouzení map, které se řídí určitými pravidly. Na prvním místě 

dochází k popisu mapy, který sleduje dobu a místo vzniku mapy, autorství, způsob a techniku 

vyhotovení a dále k samotné metodě čtení mapy, která analyzuje mapový obsah a která sloužící jako 

úvodní a přípravná fáze výzkumu, následovaná studiem příčin a průběhu zpracování mapy 

(Semotanová, 2001, s. 13)23. Kvalifikovaná práce s mapami vyžaduje jejich podrobnější studium, což 

ještě více platí pro mapy staré a historické24, kde kromě vnímání geografického rozmístění 

sledovaných jevů, je nutné brát v úvahu měřítko mapy, způsob jejího vyhotovení, vliv generalizace 

mapy na mapovou kresbu, účel jejího vzniku apod.  

V práci je uplatněna metoda kritické práce s kartografickými prameny a také srovnávací metoda. 

Kartografické prameny jsou v práci postoupeny vnitřnímu i vnějšímu rozboru a výsledky těchto analýz 

jsou srovnávány s výsledky terénního výzkumu a rozboru písemných pramenů. V některých částech 

práce jsou obsahy map pouze doplňkem výkladu, jinde tvoří základ pro další studium a zkoumání 

určitého fenoménu.  

Také výsledky srovnání poznatků terénního výzkumu a starých map jsou často vizualizovány pomocí 

současných map, leteckých měřických snímků, a to jak do základních map, ale i do modelů terénu, 

využívajících výškopisných dat a jiných GIS prostředí.    

 

1.2.3 Práce s archivními písemnými prameny 

 

Další použitou metodou je práce s archivními písemnými prameny. Kromě samotného dohledání 

fondů a spisů, bylo nutné vzhledem k množství dochovaných archivních písemných pramenů učinit 

selekci a vybrat pro práci ty informačně nejnosnější. Vybrané informace byly analyzovány a využity 

                                                           
23 Více k posouzení a rozborům starých map (Semotanová, 1994). 
24 Rozlišení pojmů stará a historická mapa bude uvedeno dále v kapitole o Kartografických pramenech.  
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při zpracování práce. Jedná se vlastně o formu archivní rešerše. Informace byly obsahem mnoha 

listin, týkajících se záležitostí panství Prášily-Dlouhá Ves, nejvíce stran plavení a obchodu s dřívím a 

lesním hospodařením. Některé důležité dokumenty, které popisuje následující kapitola o pramenech, 

byly vybrány k celkovému přepisu a některé také k volnému překladu z německého kurentu. Obojí 

v práci uvádíme, jednak pro ukázku, jak s informacemi z listin pracujeme v textu a jednak pro využití 

dalšími badateli, vzhledem ke svému důležitému obsahu.  

 

 

1.3 Prameny 

„Historický pramen je cokoliv, z čeho lze získat poznatky o 

minulosti… Tradičně jsou za prameny považovány texty a artefakty 

hmotné kultury… ale představy o tom, co může být pramen, se 

stále rozšiřují“ (Horský, 2014, s. 15).  

Zásadní a nová jsou pro práci data sebraná během terénního výzkumu nemovitých reliktů, která mají 

podobu terénní dokumentace a představují také drobné sebrané movité artefakty. Byly využity 

primární písemné prameny, čerpané z archivního studia, tak odborná literatura, která je zpracováním 

určitých pramenných informací i další literatura obecně naučná. Z primárních pramenů pracuje také 

s kartografickými a obrazovými díly, jak starými, tak současnými.  

 

1.3.1 Terénní výzkum a archeologické prameny 

 

Metoda prováděného terénního nedestruktivního (archeologického) výzkumu, popsána výše, se 

zabývá prameny hmotné podstaty, objekty v terénu. Úkolem terénního výzkumu je tyto hmotné 

nemovité objekty nejlepším možným způsobem zachytit, zdokumentovat je z nejrůznějších hledisek. 

Vzniká tak, dle určitých pravidel, co nejpřesnější terénní dokumentace. Pramenem se pak přeneseně 

stává právě tato dokumentace, s níž se dále pracuje. 

Terénní relikty mají hmotnou podstatu a jsou vlastně nemovitými historickými prameny samy o sobě. 

Jedná se o relikty zaniklých objektů a činností a různých úprav lidského prostředí. Jsou to pozůstatky 

původních zaniklých struktur, které byly živé a funkční a my se k nim dostáváme v úplně jiném, 

opuštěném a zapomenutém kontextu. Archeologický pramen je transformovaný odkaz minulosti, 
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depozičními a postdepozičními procesy. Přechodem objektu z živého do archeologického kontextu 

objektu se zabývá např. Michael B. Schiffer (1972). 

Dokumentace má podobu kreslených plánků a skic, které jsou doprovázeny slovním popisem. Velice 

důležitá je fotografická dokumentace a přesné geodetické zaměření reliktů pro použití GIS a tvorbu 

podrobných plánů zaměření. V některých případech je možné propojit přesné, podrobné geodetické 

zaměření a vykreslit trojrozměrný obraz reliktu. V neposlední řadě jsou pramenem také malé hmotné 

nálezy, ať již na místě zdokumentované a zanechané, nebo ty sebrané. Napomáhají dataci, nebo 

určení objektu. Vyžadují však znalost materiálu a jeho vlastností. Jedná se o různé keramické úlomky 

nádob, skleněné střepy, zlomky kamnových kachlů, železné předměty, ale také cihly a opracované 

kameny.   

 

1.3.2 Kartografické prameny 

 

Kartografická díla plní ve společenských vědách dvě základní funkce: funkci historického pramene 

v podobě starých map, plánů, atlasů, vedut apod. a funkci metodologickou při uplatnění 

kartografické metody v historickém výzkumu s využitím starých i soudobých map (Semotanová, 1994, 

s. 23). Rozbor kartografických pramenů spočívá ve vnější a vnitřní kritice dokumentů. Přitom se 

uplatňují základní poznatky z dějin kartografie, zejména o vývoji mapového zobrazení českých zemí. 

S tímto přístupem se ve své práci ztotožňuji. 

 

1.3.2.1 Archivní mapy 

 

Studované kartografické prameny jsou pro tuto práci naprosto nepostradatelným pramenem. 

Poskytují velké množství informací, které jsou jedinečné a v pramenech jiné povahy mohou být 

nepřesné nebo zcela chybět. Studiem dostupných současných i starých kartografických zobrazení 

regionu, tedy map, můžeme díky srovnání postihnout vývoj objektů, proměny krajiny, sídel apod. 

Staré mapy a plány25 zaznamenávají stav krajiny, který již neexistuje. Proto jsou staré mapy v mnoha 

                                                           
25 Eva Semotanová upozorňuje, pojem stará mapa je relativní. Starou mapou je možné myslet starší mapové 
dílo, například ze sběratelského a uměleckého hlediska se tak označují mapy, které vznikly do poloviny 19. 
století, díky obsahu jsou tak označovány i mapy mladší např. z první poloviny 20. století. Z hlediska mapového 
obsahu však za starou mapu považovat každou, která již neodpovídá současnému stavu zobrazovaného území 
(Semotanová, 2001, s. 13). Autorka upozorňuje také na rozdíl mezi pojmem stará a historická mapa. Ne každá 
stará mapa je historická a naopak. Historická mapa znázorňuje výsledky historického výzkumu kartografickými 
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případech také jediným pomocníkem při hledání a identifikaci některých objektů v zájmovém 

prostoru práce, jako jsou třeba sezónní dřevařské osady. Platí to však i naopak, staré mapy mohou 

objasnit dřívější existenci reliktů nalezených během terénní prospekce nečekaně a díky sledování 

map z různých období je tyto objekty možné, alespoň rámcově datovat a zasadit do kontextu. 

Absence objektů v mapě má také svou vypovídací hodnotu, ukazují na dobu jeho trvání a dataci, je 

nutné ale mít na paměti, že objekt mohl existovat, jen ho tvůrce mapy buď záměrně či omylem 

nezaznamenal.   

Existuje základní řada mapování Čech, se kterou je možné pracovat při sledování vývoje krajiny, 

osídlení, hospodaření a jejich změn v čase a prostoru26. Do této základní řady můžeme zařadit např. 

Klaudiánovu mapu Čech (1518), Müllerovy mapy (1720), mapy I. (1764–1783), II. (1836–1852) a III. 

(1874–1880) vojenského mapování, i mapy Stabilního katastru (1824–1843), které jsou díky své 

podrobnosti a popisnosti pro tuto práci velmi důležité. Jsou de facto také základem pro některé 

speciální mapy panství, například hospodářské, lesní apod. vznikající v druhé polovině 19. století. 

Mapy Stabilního katastru byly pro účely této práce jednak ve vysokém rozlišení poskytnuty ČÚZK a 

jednak byla využita jejich online verze, jež je dostupná na internetové stránce Archivní mapy, ČÚZK 

(Archivní mapy, 2017), kde jsou dostupné také mapy III. vojenského mapování a další staré 

kartografické prameny. I.–III. vojenské mapování je pak dostupné na stránkách Laboratoře 

geoinformatiky University J. E. Purkyně (Oldmaps, 2001–2017). Práce využívá ale také dalších online 

zdrojů s online kartografickými prameny, jako je (Mapová sbírka Historického ústavu AV ČR, b.r.), 

(Digitální mapová sbírka, 2015)  nebo (Virtuální mapová sbírka, 2016). 

Vedle této základní řady pracujeme pak především s regionálními a speciálními mapami a plány, 

které vznikly v zájmovém prostoru práce, nejvíce pak s těmi, které vznikaly od konce 18. století a 

v 19. století, ale i s mapami ze století 20. Speciální mapy dotčeného panství pak představují např. 

mapy dělení panství na lesní revíry a tratě, porostní a hospodářské mapy lesních revírů panství, 

stavební plány, nebo plány úprav toků a terénu. Speciální kartografické prameny k Prášilskému 

panství byly studovány v českokrumlovské pobočce SOA v Třeboni a v klatovské pobočce SOA v Plzni 

v několika archivních fondech, které jsou uvedeny v následující kapitole. Údaje ze starých map je 

možné využít k zjištění stavu krajiny včetně stavu lesních porostů v určitém časovém období. Díky 

řadě historických map jednoho území můžeme sledovat vývoj a proměny sídel, vegetace, komunikací 

apod. Tyto mapy tvoří také podklad či dokonce, dalo by se říci, základní informační zdroj pro terénní 

                                                                                                                                                                                     
prostředky na podkladě převážně soudobého kartografického díla. Je to mapa tematická, interpretační, 
s dějinným obsahem. Historická mapa může být stará, pokud byla vytvořena v minulosti, jako například 
Palackého Historická mapa Čech z roku 1876, zachycující území ve 14. století (Ibid., s. 14).   
26 Základní řadou mapování i speciální mapy shrnuje a potenciálem studia kartografických pramenů se ve svých 
pracích zabývá Eva Semotanová (1994, 2002a, 2002b). 
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výzkum této práce. Dále práce využívá současné základní i turistické mapy a různá jejich zobrazení 

v papírové i elektronické formě27. 

 

1.3.2.2 Letecké snímkování 

 

Stejně jako staré mapy jsou velmi cenným a využívaným pramenem práce archivní letecké měřické 

snímky. Jsou svědectvím o stavu krajiny a studovaných reliktů především v období 40.–60. let 20. 

století. Snímky jsou přístupné z elektronických zdrojů (Archiv leteckých měřických snímků, 2010–

2017) a (Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2009), portálu Cenia. V práci jsou využity i 

elektronicky nedostupné, poskytnuté Národním archivem leteckých měřických snímků28. Analýzy 

kolmých a šikmých leteckých snímků se zabývá metodika dálkového průzkumu země (Gojda, 2017).  

 

1.3.2.3 LIDAR a digitální výškopisný model reliéfu 

 

Kromě leteckých snímků využívá dálkový průzkum země také data, získaná leteckým laserovým 

skenováním zemského povrchu, které pro archeologii přináší rychlý a efektivní sběr trojrozměrných 

dat z velkého území (Gojda, 2012, s. 331–335). Tzv. LIDAR (light detection and ranging) je laserový 

skener, který vysílá a přijímá laserové impulzy, vysílané pod různými úhly k zemskému povrchu 

z nízko letícího letounu, který v propojení s GPS tak vytváří digitální výškopisný model terénu.  V práci 

byla využita tato „lidarová“ data digitálního výškopisného modelu reliéfu České republiky 5. generace 

(DMR 5G), přičemž využity byly 3D webové služby pro výškopis ČUZK (Lokální scéna DMR 5G, 2018). 

Některé terénní reliéfní tvary, představující terénním výzkumem hledané relikty byly rozpoznány díky 

zobrazení těchto lidarových výškopisných dat.  

K práci byla využita také kartografická prostorová data digitálního geografického modelu území České 

republiky ZABAGED®, která pro zpracování práce zapůjčil ČÚZK. Z výškopisných dat ZABAGED® vznikly 

některé 3D modely.  

                                                           
27 Mapy.cz [online], Seznam.cz, a.s., OpenStreetMap. Dostupné také z: https://mapy.cz 
Google Maps [online], 2018. Google. Dostupné také z: www.google.cz/maps 
Geoportál ČÚZK [online], 2017. ČÚZK. Dostupné také z: http://geoportal.cuzk.cz 
28 Letecké měřické snímky jsou archivované v analogové formě v Archivu leteckých měřických snímků 
Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) v Dobrušce. Černobílé snímky z let 1936 
až 2002 byly pořízeny Ministerstvem obrany České republiky, respektive jeho předchůdci. Barevné LMS 
pořízené od r. 2003 do r. 2010 ve spolupráci ČÚZK a MO ČR jsou digitalizovanými snímky z analogových 
podkladů (Geoportál ČÚZK, 2010–2017). 

https://mapy.cz/
http://www.google.cz/maps
http://geoportal.cuzk.cz/
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1.3.3 Archivní prameny  

 

Pro účely práce byly vybrány, reprodukovány, studovány a zpracovány archivní prameny písemné a 

kartografické ze Státního oblastního archivu (dále SOA) v Třeboni, pobočky v Českém Krumlově a SOA 

v Plzni, pobočky v Klatovech.  

 

1.3.3.1 SOA v Třeboni, pobočka Český Krumlov 

 

V Českém Krumlově se jednalo o fond Schwarzenberské ústřední kanceláře, střední29 a nové 

oddělení, velkostatek Prášily-Dlouhá Ves, dále Schwarzenberské ústřední stavební správy, včetně 

oddělení stavebních plánů, dále ze Sbírky map a plánů velkostatku Prášily – Dlouhá Ves30, a také 

dokumenty Schwarzenberské lesní zřizovací kanceláře Hluboká nad Vltavou, zejména jejího 

mapového oddělení31. Jedná se o prameny dvojího druhu, jednak písemné prameny institucionální 

povahy a jednak kartografické a další obrazové prameny, jako plánky, nákresy apod. 

Tyto fondy obsahují velké množství informací k správě celého velkostatku od roku 1799, kdy jej 

Schwarzenbergové koupili. Kromě mnoha jednotlivých informací, které jsou v práci využity na více 

místech, byly ve fondu zjištěny dva důležité písemné dokumenty, a to opis Plavebního privilegia 

z roku 1801 propůjčené knížeti Josefu Schwarzenbergovi na třicet let a Projektovou dokumentaci ke 

zřízení plavby na panství od inženýra Josefa Rosenauera, včetně využitého staršího spisu Franze 

Traxlera z roku 1796. Tyto dokumenty byly zpracovány a data využita v kapitolách práce. Předkládaná 

práce jako první přináší také jejich přesný přepis a překlad některých částí (Příloha A).  

Dalšími zásadními zpracovanými prameny jsou mnohé mapy a plány, které nebyly ve většině případů 

dosud publikované. Jelikož je informační potenciál těchto fondů ohromný, je níže uveden jejich 

stručný popis a možnosti využití. Úskalí bádání nad těmito prameny a způsob jejich zpracování jsou 

popsány v kapitole o postupu práce. 

 

 

                                                           
29 Dále je v textu využívána zkratka SO SÚK–  Střední oddělní Schwarzenberské ústřední kanceláře. 
30 Dále zkratka VPDV OM – Velkostatek Prášily-Dlouhá Ves, oddělené map. 
31 Dále zkratka SLZK OM. 
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Potenciál fondů k velkostatku Prášily – Dlouhá Ves 

V roce 1989 upozornil historik SOA Třeboň, pobočky v Českém Krumlově Jiří Záloha (1989) na 

opomíjený potenciál bohatého archivního materiálu k oblasti bývalého velkostatku Prášily-Dlouhá 

Ves. Do pobočky třeboňského SOA v Českém Krumlově se tyto dostaly po likvidaci velkostatku během 

první pozemkové reformy období První republiky jako součást schw. fondů32. V Českém Krumlově 

jsou uloženy také všechny archívní fondy schwarzenberských ústředních úřadů. 

Schwarzenberská ústřední kancelář, Střední oddělení – Velkostatek Prášily-Dlouhá Ves 

Ústřední, do roku 1849 nazývaná dvorní, kancelář plnila funkci osobní kanceláře Schwarzenbergů. 

V tomto úřadě se soustřeďovala veškerá správa jejich majetku na území Čech i v zahraničí a její 

počátky sahají až do 14. století. Až do roku 1653 bylo sídlo kanceláře ve Schwarzenbergu, v původním 

sídle rodu, a v letech 1653–1918 byla přemístěna spolu s přesídlením Schwarzenbergů do Vídně. Od 

roku 1918 do svého zániku v roce 1940 sídlila kancelář v Hluboké nad Vltavou. V čele kanceláře stál 

sekretář, který do konce 17. století nejen spravoval a archivoval písemnosti, ale zajišťoval opisy 

smluv, prováděl vizitace panství a statků či revidoval účty. Tento úředník sám vyřizoval mnohé 

záležitosti a postupoval je nižším sekretářům. Tuto činnost posléze převzala ústřední účtárna a od 

konce 17. století se upevnila pozice ústřední kanceláře jako ústředního správního místa, které bylo 

pevně organizované a vedoucím pracovníkem byl dvorní nebo tajný rada, kterému až do poloviny 19. 

století podléhal i personál dvorní účtárny, pokladny a archivu. Do ústřední kanceláře docházely 

všechny zprávy od knížecích vlád, od vrchních úřadů, jednotlivých úředníků i od poddaných 

v politických, kamerálních, právních a dobročinných záležitostech. Z kanceláře vycházela všechna 

rozhodnutí, reskripty, dekrety, diplomy, aj. (Kubíková, 1977, s. 1–3).  

O roztřízení obrovského množství písemností, nahromaděných v registratuře ústřední kanceláře byly 

snahy již od 17. století. K jejich systematizaci a roztřídění došlo až ve 30. letech 19. století, kdy měl 

být převezen dvorní archiv a kancelář do nového paláce ve vídeňském Neumarktu. Fond ústřední 

kanceláře je vnitřně dělen na staré (archiválie z let 1525–1800), střední (1801–1856) a nové oddělení 

(1857–1940). Pro účely práce byly studovány dokumenty ze středního oddělení33, kde jsou fondy 

řazeny dle osmitřídního systému34, spočívajícího na základě patrimoniální správy.  Po roce 1857 byla 

                                                           
32 Fond byl nejdříve v roce 1931 převezen do Třeboně a odtud v roce 1941 do Českého Krumlova (Poláčková, 
1986, s. 1) 
33 V novém oddělení, které není kompletně zpracované, se dokumenty k tématu dohledat nepodařilo. 
34 Osmitřídní schwarzenberský systém, podle něhož byl upořádán materiál na jednotlivé hlavní signatury je 
uveden v archivní pomůcce k fondu (Kubíková, 1977, s. 11–14): 

I. třída: 1 Aalfa – akvizice; 1 Abeta – alienace; 1 G – hranice; 1P – soudní procesy 
II. třída: 2 A1 – aktivní léna; 2 P1 – pasivní léna 

III. třída: 3 Kalfa – kostely, fary, školy, nadace; 3 Kbeta – kláštery; 3 S - špitály 
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přijata nová archivní reforma pro ukládání archiválií ústřední kanceláře s dvanáctitřídním systémem. 

Střední oddělení bylo hrubě uspořádáno v 70. letech 19. století podle základních tříd a signatur 

osmitřídního systému, pouze s nedostačující archivní pomůckou (Kubíková, 1977, s. 5). Archiv 

středního oddělení ústřední kanceláře je dělen na územní departamenty, kterých je celkem 38 dle 

panství a velkostatků, každý z nich představuje samostatný celek, obsahuje 1543 kartonů a je jedním 

z nejvýznamnějších fondů SOA v Třeboni (Kubíková, 1977, s. 16).  

Pro účely této práce byly studovány především dokumenty pod signaturami A 1 Aalfa, kde jsou uloženy 

mj. dokumenty ke koupi panství Prášily a Dlouhá Ves, A 6Walfa, zabývající se lesy, kde je většina 

dokumentů k prášilské plavbě a další, které budou citovány na příslušných místech.  

Departament velkostatek Prášily-Dlouhá Ves v rámci středního oddělení byl uspořádán během 

celkového uspořádání dokumentů středního oddělení mezi lety 1968 a 1977 dle osmitřídního 

systému s rozlišením archiválií na A – důležité a B – méně důležité do 61 kartonů. Obsahuje archiválie 

již od roku 1794 pro ucelenost fondu35. 

Následuje shrnutí obsahu písemností Schwarzenberské ústřední kanceláře, Středního oddělení 

k velkostatku Prášily-Dlouhá Ves a potenciálu jejich studia. 

                                                                                                                                                                                     

IV. třída: 4 A – správa země a panovník; 4 E – veřejné záležitosti; 4 Kalfa – komorní poplatky; 4 Kbeta 

– doprava a obchod; 4 Kgamma – vojsko, války; 4 R – katastr; 4 S daně. 
V. třída: 5 AC – civilní soudnictví; 5 AE – záležitosti dědické a sirotčí; 5 AJ – Židé; 5 AP – soudní spory 

poddaných; 5 AS – města a městečka; 5 AZ – cechy; 5 BC – kriminalita;  5 BP – policejní přestupky 

VI. třída: 6 A alfa – dary, almužny, posty; 6 Abeta – lékárny; 6Balfa – lázně; 6 Bbeta – stavby a 

stavební opravy; 6 Bgamma – doly a hutě 6Bdelta – vinopalny a draslárny; 6 B epsilon – pivovary; 

6 C – consumo – dodávky pro dvorní kuchyň; 6 Galfa – zahrady; 6Gbeta – urbariální dávky a 

robota; 6 Ggamma – peněžní záležitosti; 6 Gdelta – jiterní pozemky; 6 Gepsilon – hřebčíny; 6 

Gzeta – sklárny; 6 Halfa – domy a byty; 6 Hbeta – chmelařství; 6 Hgamma – hospotalita; 6 I – 

inventáře; 6 K – vápenky; 6 Malfa – mýta; 6 Mbeta – dvory a polní hospodářství; 6 Mgamma – 

mlýny a pily; 6 R – účetní záležitostí; 6 Salfa – sanytrovny; 6 Sbeta – solní obchod; 6 Sgamma – 

lodní plavba; 6 Sdelta – soukromé cesty a mosty; 6 T – rybníky a vodní toky; 6 Walfa – lesy; 6 

Wbeta – vinařství; 6 Z – cukrovary. 
VII. třída: 7 B – úředníci; 7 D – zaměstnanci nižších kategorií; 7 G – granátníci; 7 J – myslivci a inženýři; 

7 P – penzisté; 7R – registratury a archivy 

VIII. třída: 8 Falfa – záležitosti knížecí rodiny; 8 Fbeta – záležitosti cizích šlechtických rodů – 8. třída je 
uložena v rodinném archivu. 

35 Písemnosti ústřední, mají podobu dopisů s ustálenou formou a projednávají nejrůznější záležitosti.  Na 
pravou stranu přeloženého archu se psal text, levá strana byla ponechána volná. V záhlaví byl uveden úřad a 
datum. Na levé straně pod záhlavím byla uvedena třída podle registraturního schématu a stručný obsah spisu. 
Zprávy se vyhotovovaly ve dvou čistopisech, na jednom byl na levé prázdné polovině napsán koncept 
rozhodnutí, který zůstal v registratuře ústřední kanceláře. Druhý čistopis s originálem rozhodnutí a případnými 
přílohami se vracel odesílateli. Po roce 1889 už se vyhotovoval jen jeden čistopis a ten zůstal uložen 
v registratuře (Kubíková, 1977, s. 3). 
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V dokumentech I. třídy pod signaturou A 1Aalfa se hned v prvních kartonech nacházejí dokumenty ke 

koupi statku Prášily od hraběte Kinského a koupě statku Dlouhá Ves. Dále je zde možné studovat 

dokumenty, související s koupí skelných hutí, lesů s jiných pozemků, včetně pozemku na břehu Vltavy 

a ostrova v Podolí pro účely voroplavby nebo s výměnami a směnami pozemků mezi různými 

subjekty. Další dokumenty se váží k prodejům pozemků, jsou zde například dokumenty o prodeji 

pozemků majiteli papírny v Prášilech Eggertovi, nebo podnikateli Bienertovi, majiteli továrny na 

ozvučné dříví v Modravě, různé prodeje bytů a domů poddaným. Dále v dokumentech I. třídy pod 

dalšími signaturami nalezneme dokumenty o revizi a úpravě zemské hranice s Bavorskem, které byla 

zároveň hranicí panství, záznamy o různých soudních sporech s osobami a institucemi o pozemky, 

privilegia (například čepovat pivo), pastviny apod. Je zde také dokumentován spor s pražským 

magistrátem ohledně mýta za plavení prášilského dřeva po Vltavě. Dokumenty této třídy mají 

potenciál v historickém studiu vývoji vlastnických práv, vývoji vztahů mezi Schwarzenbergy a 

podnikateli, poddanými a královskými rychtami, o provozech jako např. sklárny na panství apod. Mezi 

dokumenty III. třídy jsou informace o kostelech, farách, školách, klášterech a špitálech, o jejich 

budování, opravách, vybavení, pozemcích, ale také o jejich personálním obsazení, o záležitostech 

jejich služby, účtech, školních a klášterních řádech apod. Jsou zdrojem informací pro studium těchto 

institucí a přibližují život běžných poddaných. IV. třída obsahuje dokumenty týkající se podpory 

poddaných a zaměstnanců (často se jedná o dary dříví), inspekčními cestami krajského hejtmana, 

mýtem a clem za plavené dříví a celnicím. Další signatura se pak v rámci třídy věnuje stavbám silnic, 

opravám a mýtným mostům. Další skupinu tvoří dokumenty, jež se váží k vojsku, jako dávky, zásoby 

pro vojáky, ubytování, narušování hranice, soupisy branců, odvody, rekruti, zemské milice, vojenské 

vdovy i vysloužilci, apod. Signatura 4R se pak zabývá přeměřováním pozemků za účelem zhotovení 

stabilního katastru a výměry daní, směna pozemků dominikálních za rustikální při katastrálních 

úpravách, stanovení přesných hranic pozemků, zanesení panství Prášily-Dlouhá Ves do stabilního 

katastru, vyměření a mapování panství. Další pak daňovými záležitostmi. Z tohoto oddělení je možné 

čerpat informace ke studiu vývoje komunikací, poměr k vojsku, vývoj zaměření a mapování pozemků 

a také daňové poměry. V. třída je tvořena dokumenty spojenými s civilním soudnictvím a soudními 

spory poddaných, pozůstalostmi, hospodařením měst a záležitostmi poddaných, řemesly i přestupky. 

Několik spisů pod signaturou A 5 AJ věnuje židovským obyvatelům panství. Potenciál informací zde 

obsažených je především ve studiu života poddaných a židovské komunity.  

Nejvíce dokumentů je uloženo v VI. třídě. Tato práce nejvíce čerpá z dokumentů, uložených pod 

signaturou 6Walfa, vážící se k lesům. Jsou to dokumenty k povolení plavení dříví z Prášilského panství 

po Otavě, Vltavě až do Prahy. K nejdůležitějším dokumentům patří opis privilegia k plavbě a projekt 

otavské plavby dříví. Dále v dokumentech najdeme jednání o prodloužení privilegia, které bylo 
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udělováno na třicet let, různé smlouvy i protesty ohledně plavení dříví, prodeje dříví či pozemků. Jsou 

zde zprávy o postupu stavby kanálu včetně záležitostí dělníků a těžkostí při stavbě. Následně zprávy 

z provozování kanálu včetně organizace a systematizace plavby, jeho opravách. Jsou zde dokumenty 

k úpravám vodních toků a stavbám a nádržích na potocích, spojovacích kanálů, regulaci Otavy, 

úpravám břehů, skladištím dřeva. Jsou tu i dokumenty, jež se váží k pražskému odbytišti dříví, 

například nájem nuselského ostrova, úpravy podolského ostrova, plavební zařízení v Podolí včetně 

nájmu pozemků a stavba skladišť, také však snahy pražských obchodníků omezit schwarzenberské 

plavební právo. Zařazen je zde také soubor dokumentů, který tvoří zprávy myslivců, prohlídky a 

kontroly lesů, systematizace lesů, lesní personál, rozdělení prášilských lesů na revíry a jejich výměry. 

Dokumenty nesou informace o lesních kulturách, školkách, cestách, melioracích, škodách, výsadby 

stromků sběr semene lesních stromů, sběr šišek, smůly, povolenky ke sběru mravenčích vajíček, 

smůly, hub a šneků. Další dokumenty pojednávají o cenách dříví a jeho kvalitě, výkazy dříví, dřevní 

taxy, dodávky a různé kupní smlouvy na dříví. Jiné se zabývají personálem pro zpracování dřeva pro 

plavbu a samotné plavení, zahrnující dřevorubce, plavce, voraře, dozorčí personál, zaměstnance 

skladu v Podolí, přehledy mezd, žádostí, podpory, diety, pracovní řády, stížnosti, spory, léčení apod. 

Další dokumenty se týkají ročních plavebních výkazů a výhledových plánů, množství plaveného dříví, 

bilance a účty, plavební pokladny, jeho prodej různým institucím – městům, vojsku, obcím, 

jednotlivcům, ale i podnikatelům, jako Vojtěchu Lannovi, hraběte Kinskému, ale také jeho krádeže a 

škody při plavení. Projednávána je spoluplavba z jiných panství Schwarzenbergů, ale i jiných, např. 

knížat Kinského a Pálffyho, podnikatele Lanny atd. Pod touto signaturou jsou pak kromě dokumentů 

k plavení dříví a lesního hospodaření také dokumenty k lesní pastvě dobytka, pronájmům lesů, 

pronájmy a práva lovu (např. pro vyšší plavební zaměstnance), povolení sběru klestí, dřevní deputát, 

dodávky dříví řemeslníkům, výroba zápalek, řeziva, šindelů, stavebního dříví, krádeže a škody v lese, 

ceny zvěřiny a také je zde zpráva o produkci javorového cukru. Jedná se o bohatý a obsáhlý soubor 

dokumentů, čítající 29 kartonů, tedy téměř polovinu všech dokumentů panství. Jak již bylo napsáno, 

není cílem této práce, všechny tyto dokumenty studovat. Dokumenty byly selektovány, zbytek 

informací pak čerpán z prací Emila Janouška (1938) a Josefa Ministra (1963), kteří se fondem 

podrobně zabývali, dokonce v době, kdy nebyl seřazen do dnešní podoby a neexistovala k němu 

archivní pomůcka v podobě inventáře, bez které je orientace v dokumentech velice obtížná.   

Další významnou signaturou třídy je A 6Bbeta s dokumenty, vážící se ke stavbám na panství. Jsou zde 

stavební výkazy a pololetní plány, ale i plán oprav dlouhoveského zámku a jeho zahrady, výstavba 

bytů pro úředníky, stavby a opravy mysliven apod. Nebo signatura A 6T s dokumenty k rybníkům a 

vodním tokům, jsou zde dokumenty k vodním stavbám na řekách a potocích, k regulaci toku Otavy, 

splavňování Otavy od Strakonic po Zdíkov apod. Další skupinu tvoří pronájmy práva pálit kořalku a 
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výroby drasla, potaše a sběr popela. Smlouvy, týkající se vaření, čepování piva a pohostinství. Další 

pojednávají o urbariálních dávkách, nájmech v rozsahu několika kartonů, povolení k usazení 

poddaných, vč. dřevařů a plavců, osidlování dřevaři, domky a půda pro dřevaře. Dále se dokumenty 

VI. třídy vztahují k darům a podporám poddaných, včetně jejich léčení či studiu, k robotě a robotním 

povinnostem. Výnosy panství, odvádění finančních kvót, hlavní pokladna, zálohy a finanční půjčky, 

pronájmy, držby jiterních pozemků. Množství dokumentů se vztahuje ke sklárnám a brusírnám skla, 

jejich pronájmům, provozu, prodeji skla, těžbě surovin. Výroba cihel. Dokumenty k polnímu 

hospodářství a dvorům, jako zásoby obilí, mlýny, chov skotu, zařízení pil, včetně povinností pilařů a 

mlynářů. Účetní záležitosti panství včetně účtů různých fondů, ale i hlavní pokladny, celoroční výnosy 

panství, měsíční hospodářská hlášení a konferenční protokoly.  

VII. třída dokumentů obsahuje, služební tablety, směrnice, platy a další záležitosti vyšších úředníků, 

písařů, archivářů, lékařů, apod. Pojednávají také o chodu úřadů a jejich vybavení. Uvádí platové 

tabulky nižších zaměstnanců a další jejich záležitosti od nákladů na léčení po pronájmy. Informace 

zde jsou o pivovarských zaměstnancích, zahradnících, kominících, sluzích, hlídačích, poslech, 

ponocných, truhlářích, kovářích a dalších profesích. Část dokumentů se věnuje lesnímu personálu, 

dřevařům a plavcům, zahrnují dokumenty o platech, pozemcích, stěhování a dalších záležitostech 

nadlesních, polesných, lesmistrů, revírníků, adjunktů, hajných, dřevorubců, plavců, dozorců při 

plavení, prodavačů a hlídačů dříví, plavebních tesařů apod. Dokumenty se zabývají také záležitostmi 

penzistů, aj. Dokumenty VII. třídy nabízí opět využití ke studiu poddaných, ať se jedná o úředníky, 

řemeslníky či lesní dělníky. 

Můžeme shrnout, že potenciál studia těchto dokumentů se sám nabízí, jmenované a mnohé další 

skupiny dokumentů skýtají podklady pro studie historické sociologie, hospodářských dějin, ale i 

historické antropologie, zaměřující se na jednotlivce jako aktéra a pohled na velké dějiny zdola, jak ji 

charakterizuje např. Richard van Dülmen (2002). Nabízí podklady ke studiu vývoje industrializace 

kraje včetně množství informací k vývoji techniky, to vše provázané se sociální a ekonomickou 

stránkou. Skýtá možnosti studia osídlení kraje, především dřevařskou kolonizaci. Díky studiu 

dokumentů je možné sledovat proměny jednotlivých sídel, a rekonstruovat životy poddaných v nich. 

Nesou též informace o úpravách řeky Otavy a pražského Podolí díky voroplavbě. 
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Velkostatek Prášily – Dlouhá Ves: Oddělení map a plánů 

Vedle písemností fond velkostatku Prášily – Dlouhá Ves obsahuje Oddělení map a plánů, který byl 

uspořádán a zinventarizován v roce 1986 (Poláčková, 1986), a který obsahuje 39136 map a plánů z let 

1801–1925 a které byly v Českém Krumlově podrobeny studiu.  

Fond obsahuje přehledné mapy pozemků, plány na úpravu hranice, geometrické a situační plány 

pronajatých pozemků, lesní mapy, které zahrnují detailní plány lesů, porostní a hospodářské mapy. 

Situační a geometrické plány řek a plavebních kanálů. Nachází se zde velké množství stavebních 

plánů, od staveb zámeckých objektů, kostelů, far, hřbitovů a škol, přes pivovary, hostince, dvory a 

hospodářské objekty až po domky pro lesní dělníky, byty pro zaměstnance, myslivny, hájovny, pily, 

cihelny, plán továrny na resonanční dřevo, mosty, lávky, propusti. Fond má vysoký potenciál pro 

badatele, zabývající se jednak vývojem lesního hospodaření, vývojem krajiny a osídlení. Cenné 

informace skýtají plány veřejných, hospodářských i soukromých budov včetně podrobných nákresů 

výrobních zařízení pivovarů, pil, cihelny, hamrů nebo modravské továrny na rezonanční dřevo apod. 

jsou cenným zdrojem informací pro historii techniky a průmyslového vývoje oblasti vůbec. 

Z těchto kartografických pramenů v práci využíváme jednak celkové mapy panství37, plány lesů 

velkostatku, rozdělených do lesních revírů, porostní lesní mapy a hospodářské mapy polesí.  Plán 

plavebního kanálu, a jeho úseků, úpravy propustí kanálu, nádrží, plány výstavby dřevorubeckých 

domků, plány mysliven a hájoven ve sledovaném území a další.  

 

Schwarzenberská ústřední stavební správa 

Fond Schwarzenberské ústřední stavební správy České Budějovice obsahuje spisové dokumenty 

k jednotlivým velkostatkům a také soubor stavebních plánů. Kníže Josef Schwarzenberg vydal první 

stavební instrukci, i proto je informací velké množství, jejich správa byla totiž centralizována při 

Vrchním stavebním ředitelském úřadě v Českém Krumlově s působností pro všechny 

schwarzenberské velkostatky v Čechách (Navrátil, 1966, s. 2–3). Ve spisové části fondu 

Schwarzenberské ústřední stavební správy jsou tudíž uloženy stavební dokumenty ke všem schw. 

                                                           
36 Přesněji 388 inventarizovaných a tři bez evidence, které byly k fondu Velkostatku přiděleny v roce 1988 při 
zpracování sbírky Portefeuilles ve fondu Schwarzenberský rodinný archiv, patří zrovna k těm pro tuto práci 
velmi důležitým. 
37 Inventární čísla a čísla map budou uvedeny vždy na místě, kdy budou citována přímo v textu práce a u její 
reprodukce v Příloze či popisku obrázku v textu. 
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velkostatkům. Ke každému velkostatku je obsah dokumentů věcně řazen do jednotlivých signatur. 

K velkostatku Prášily, Dlouhá Ves jsou rozděleny do jedenácti inventárních čísel. Tématy jsou 

přehledy staveb, rozpočty oprav a stavebních projektů, projekt veřejných budov, komunikací, mostů, 

bytů, pivovarů, hospodářských budov a také výrobních staveb jako pily, papírny, opět modravské 

továrny na rezonanční dřevo, pivovaru apod. Opět se jedná o bohatý informační potenciál, vyžadující 

však dlouhé archivní bádání. V tomto fondu byly probádány dokumenty, které se váží k stavbám při 

lesním hospodářství (inv.č. 744, sign. 18e), přičemž v práci jsou využity informace z projektu výstavby 

a úpravy hájenek a také z dokumentů, zabývajících se vodními stavbami (inv.č. 749, sign. 181), odtud 

pochází dokument o rekonstrukci Vchynicko-tetovského plavebního kanálu z roku 1925.  

K fondu patří dílčí Inventář stavebních plánů, který byl uspořádán a zinventarizován v roce 1967 

(Poláčková, 1967) do 8276 inventárních a 8513 evidenčních jednotek. Má opět členění na jednotlivé 

velkostatky a v rámci velkostatků pak věcné členění do signatur, označených stejně jako u spisů 

tohoto fondu. Pro velkostatek Prášily-Dlouhá Ves je zde evidováno 103 map a plánů (ev.č. 5309–

5412, inv.č. 5310–5413). Z tohoto fondu práce čerpá ze signatury 18e, která obsahuje dokumenty k 

myslivnám, hájovnám apod. Ze signatury 18l, vztahující se k vodním stavbám pak unikátní plán 

nádrže na Březníku a mostu s česly v Dlouhé Vsi. V tomto archivním fondu existuje také plánová 

dokumentace k pražskému Podolí, kde končily svou plavbu vory, naložené šumavským 

schwarzenberským dřívím. Těchto plánů na úpravu břehů, zřízení skladišť a dalších přidružených 

provozů je velké množství a samy by vydaly na práci o vývoji pražské navigace a provozu s dřívím 

v Podolí, pod Vyšehradem, v Podskalí i na druhém břehu Vltavy na Smíchově, Zlíchově a dokonce i na 

Starém Městě. V jedné podkapitole se práce právě tímto prostorem přehledově zabývá, přičemž 

využívá vybraných plánů právě z tohoto fondu (sign. 16e)38. 

V roce 1986 byl zpracován dodatek k dílčímu inventáři stavebních plánů schwarzenberské stavební 

správy, jedná se o 892 plánů, které se byly přesunuty z fondu schwarzenberského rodinného archivu  

(Kubíková, 1986) a dodatek č. II k témuž s 1006 jednotkami, vyřazenými z různých fondů z roku 1989 

(Poláčková, 1989). Z doplňků fondu využíváme několik plánů ze signatury 16e se skladišti dříví, mimo 

jiné v Praze na Starém Městě a ze signatury 16l plány s úpravou Vltavy pro vory. Fondy stavební 

správy poskytují bohatý materiál ke studiu stavebního vývoje, ale také proměny sídel a krajiny. 

Přispívají k sledování technického a industriálního vývoje a vypovídají mnohé o životech lidí, kteří 

pracovali v továrnách, kancelářích, skladech, hájovnách a žili v domech, ke kterým zde nalezneme 

                                                           
38 Zajisté k tomuto prostoru existuje ve spisech fondu velké množství dokumentů, dokonce samostatný fond 
Schwarzenberský obchod s dřívím Praha Podolí a Smíchov, je však na jiných badatelích tyto zpracovat. 
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plánovou i popisnou dokumentaci včetně pohnutek, podmínek povedení výstavby, jejich inventáře či 

oprav.  

 

Schwarzenberská lesní zřizovací kancelář Hluboká nad Vltavou  

Schwarzenberská lesní zřizovací kancelář Hluboká nad Vltavou vznikla z rozhodnutí Jana Adolfa ze 

Schwarzenbergu v roce 1850. Jejím úkolem bylo spravovat lesy novou, tzv. saskou metodou 

(Vysušilová, 1969). Obsahuje dokumenty k lesnímu hospodaření na schwarzenberském panstvích od 

50. let 19. století včetně velkostatku Prášily-Dlouhá Ves. Dokumenty obsahují správní dokumenty, 

majetkové, lesní reformu, oceňování a popisy porostů, taxace lesa, zařízení lesů, lesní meliorace a 

kultury, lesní těžbu, výsledky hospodaření, zaměstnance. Fond tak navazuje na dokumenty z 6. třídy 

Středního oddělení Ústřední schwarzenberské kanceláře a čerpali jsme z něj některé informace. Fond 

je ale přehledně zpracován ve výše zmíněných spisech E. Janouška a J. Ministra.  

Schwarzenberská zřizovací kancelář zahrnuje také oddělení map, které je dalším zdrojem 

kartografických pramenů k velkostatku Prášily-Dlouhá Ves. Uloženy jsou zde porostní, hospodářské a 

těžební mapy polesí z let 1853–1949, které jsou v práci využity a výběrově reprodukovány. 

K velkostatku je zde uloženo 187 map k dotčeným lesním revírům.  

 

1.3.3.2 SOA v Plzni, pobočka Klatovy 

 

V Klatovské pobočce SOA v Plzni pak byly využity kartografické i písemné dokumenty fondu 

Okresního úřadu Sušice (1850–1945), především neinventarizované Vodní knihy, kde byly nalezeny 

dokumenty k výstavbě vodní plavební nádrže na Javořím potoce a v Luzenském údolí, a také 

nerealizované projekty výstavby přehrad a vodních elektráren na Vydře a Křemelné. Studovány byly 

také dokumenty fondu Okresního národního výboru Sušice. 

Pozemkové knihy 

Pramenem ke studiu osídlení kraje jsou pozemkové knihy a soupisy poddaných. K velkostatku Prášily-

Dlouhá Ves jsou digitalizované a přístupné na webu SOA v Třeboni (Digitální archiv SOA v Třeboni, 

2007–2018). Čerpány z nich byly výběrově některé informace.  

 

I když práce přináší dva zcela zpracované písemné dokumenty a z mnoha dalších čerpá jednotlivé 
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informace, nejsou tyto těžištěm práce. Fondy jsou obsáhlé a jejich zpracování by vyžadovalo mnoho 

let profesionální archivní práce. Pro účely této práce jsou však získané informace z archiválií 

dostačující. Mnohem více jsou v práci využity archivní kartografické prameny, které jsou pro terénní 

výzkum, jehož výsledky jsou základním přínosem této práce, zcela nezbytné. Osobní úskalí práce 

s archivními fondy jsou dále rozvedeny v kapitole o postupu práce.  

 

1.3.4 Odborná a ostatní literatura 

 

V práci je využívána odborná literatura, ať se jedná o monografie, sborníky, nebo články, literatura 

populárně naučná i krásná. Na tomto místě považujeme za vhodné uvést přehledové shrnutí a 

roztřízení literární produkce s tématem Šumavy pro orientaci a představu o materiálu, se kterým 

jsme se z větší části seznámili a vybrané informace také použili v této práci. Tento přehled se nesnaží 

být vyčerpávajícím a úplným výčtem literatury o Šumavě a cituje pouze vybraná díla.    

 

1.3.4.1 Tištěná produkce s šumavskou tématikou39 

 

Zvýšený zájem o Šumavu je patrný z množství publikací, vydávaných zejména v posledních dvaceti 

letech. Z této produkce je patrné, že se po roce 1989 otevřel prostor Šumavy nejen pro návštěvníky, 

ale i pro nejrůznější autory a zdá se, že tento trend se co do počtu publikací i mnohosti jejich témat 

vrcholil v druhé polovině druhého desetiletí nového tisíciletí.  

Česká národní bibliografie40 eviduje celkem 97941 knih s tématem Šumavy42. Následující řádky stručně 

shrnují množství a charakter těchto publikací, vydaných od poloviny 19. století do současnosti.  

 

                                                           
39 Tuto podkapitolu jsme záměrně nenazvali šumavská literatura, neboť tento by byl zavádějící.  

40 Česká národní bibliografie je databáze, která obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území České 
republiky. Je nejucelenějším zdrojem bibliografických informací a primárním referenčním zdrojem informací o 
vydané produkci. Databáze se doplňuje i zpětně, obsahuje bibliografické záznamy produkce od roku 1901, 
přičemž je postupně doplňována i produkce 19. století (Česká národní bibliografie, 2014).  
41 K 20. 1. 2018. 
42 Heslo „Šumava“ figuruje u těchto záznamů buď v názvu, nebo v popisu záznamu. Vybrali jsme pouze druh 
záznamu „kniha“, všech záznamů je přes 2000, ale spadají sem i například jednotlivé pohlednice, grafické listy, 
mapy apod. 
O oblíbenosti Šumavy, coby tématu knih ukazuje i fakt, že pro Krkonoše stejným způsobem eviduje databáze 
jen 581 knih. 
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1.3.4.2 Produkce od poloviny 19. století do konce 2. světové války 

 

V druhé polovině 19. až třetině 20. století vycházela knižní produkce s tématem Šumavy v českém i 

německém jazyce. Můžeme ji zjednodušeně rozdělit do třech skupin. První z nich, pro naši práci 

důležitou, tvoří knižní turističtí průvodci. Druhou skupinu můžeme pojmenovat jako populárně 

naučnou a konečně třetí skupinu tvoří díla beletristická.  

Knižní turističtí průvodci 

Zvýšený zájem o Šumavu propukl s rozvojem turismu již v šedesátých letech 19. století. Za první 

šumavský bedekr můžeme označit dílo Josefa Winziga a Jana Krejčího z roku 1860 Der Böhmerwald: 

Natur und Mensch (1860). Kniha podrobně zpracovává historii, místopis, geografii, ale i přírodní 

poměry a demografické údaje o Šumavě a vybízí k jejímu turistickému poznávání, to vše doprovázeno 

ilustracemi měst, hradů, krajiny včetně hor a jezer apod. V roce 1878, rok po dovedení železnice do 

Železné Rudy, vyšlo hned několik turistických průvodců. Nejzásadnější z nich je Pascherův Führer 

nach Böhmenwald (1878) a jeho překlad s doplňkem (Cimrhanzl, 1878)43. Tito průvodci opět, 

tentokrát stručně shrnují historii, místopis, geologii a demografii Šumavy a dále uvádějí seznam 

jednodenních i vícedenních túr od železničních zastávek s časovými odhady, místy pro občerstvení a 

přespání. Průvodci jsou vybaveni stručnými mapkami, cesty v této době ještě nebyly značeny. Tyto 

trasy vedou i do našeho zájmového území bývalého Prášilského panství. V roce 1883 je pak poprvé 

vydáván nejznámější Řivnáčův průvodce Šumavou v české i německé verzi (Borovský, 1883), který 

strukturou navazuje na předešlé práce. Podrobněji se však věnuje přírodovědným poměrům a historii 

a přichází s novými trasami a možnostmi jejich kombinací, nově popisuje reálie kraje a 

navštěvovaných míst. Přikládá opět mapku se zakreslenou sítí cest. Následují další průvodci, často 

vycházející z Řivnáče a Paschera. Další průvodci, především po přelomu letopočtu se často zaměřují 

na menší region nebo oblast, některé jsou věnované mládeži apod. Novým a informacemi nabitým 

průvodcem této doby je dvoudílný Wanderbuch für den Böhmerwald und Bayerwald (Blau, 1920), 

který rozšiřuje zájmovou oblast i za hranice s Bavorskem a obsahuje množství podrobných mapek, 

jehož autorem je Josef Blau, který je také autorem významných knih o historii Šumavy. V době První 

republiky pokračuje tradice turistických knižních průvodců v podobném duchu, avšak popisují již 

značené turistické trasy44. První mapu s šumavskými značenými cestami vydal Vojenský zeměpisný 

                                                           
43 Další průvodce z roku 1878 (Möchel, 1878)popisuje podrobně cestu vlakem z Plzně včetně všech zastávek a 
následně opět od železničních nádraží popisuje možné trasy, zdá se však, že se jedná o další variaci na 
Pascherova průvodce. 
44 První turistické značené cesty Klubu českých turistů se na Šumavě objevují po roce 1912 (Klub českých 
turistů, 2011-2018). 
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ústav v Praze v roce 1926 v měřítku 1 : 200 000 (Šmejkalová, 2007, s. 20).   Mezi úspěšné je možné 

zařadit svazek “Šumava a Pošumaví“ (Kafka, 1898) z cyklu Kafkova ilustrovaného průvodce po 

Království českém, který se dočkal několika reedic (1904, 1912, 1924). Vydávány byly také knihy čistě 

místopisné či cestopisné.  

Populárně naučná literatura 

V této skupině najdeme místopisné, vlastivědné či přírodovědecké knihy. Charakter této produkce, 

vzhledem k přístupu autorů a podobě obsažených informací, můžeme specifikovat jako pozitivistický. 

Již po polovině 19. století vznikají první, dalo by se říci, encyklopedická díla, shrnující historii, 

místopis, přírodní poměry a demografii Šumavy45. Nabité informacemi jsou také knihy, shrnující totéž 

pro konkrétní regiony, jako například kniha o městě Sušici, jež se věnuje nejrůznějším údajům 

tehdejšího sušického okresu, což prozrazuje už samotný titul knihy s podtitulem „Královské město 

Sušice a jeho okolí, aneb popis všech v okresu Sušickém ležících měst, městeček, vesnic, samot, 

kostelů, hradů a tvrzí, všech zemských panství a statků na základě statistiky, děje- a místopisu“ 

(Gabriel, 1868)46. Mezi knihami, jež můžeme řadit do této skupiny, patří také díla, soustřeďující se na 

dílčí témata, jako jsou například hrady a tvrze na Šumavě, geologie pohoří, ledovcová jezera, nebo 

lidové umění a zvyky či život ryb v horských tocích Šumavy.  

Se zájmem o krajová specifika v literatuře se setkáváme od druhé fáze národního obrození, v období 

preromantismu a romantismu. Mnohá díla této produkce jsou národnostně zabarvená a vznikají i 

politicky laděné a národnostně apelační knihy47.   

Beletrie 

Díla krásné literatury s tématem Šumavy z tohoto období zahrnují prózy různého charakteru, jako 

jsou romány, povídky, pověsti, pohádky, ale i poezie v podobě básní a básnických sbírek. Šumavské 

povídky a pověsti nalezneme v produkci již od šedesátých let 19. století, váží se jak k českému, tak 

německému prostředí. Role krajiny jako významné složky příběhu přišla do literatury v období 

                                                           
45 Patří sem opět také kniha, kterou jsme zařadili ke knižním průvodcům „Der Böhmenwald: Natur und Mensch“ 
(Wenzig, 1860), nebo „Der könige Wald Hwozd oder das Gebiet der königlichen Freibauern im Böhmwalde“ 
(Gabriel, 1864) a také „Geschichte der künischen Freibauern im Böhmenwalde“ (Blau, 1932). Z česky psaných 
pak např. díl o Šumavě z Ottovy řady vlastivědných sborníků, vycházejících původně v sešitech (Šubert, 1883). 
nebo např. „Šumava: kraj a lid“ s výmluvným podtitulem „Přírodní, místopisné, kulturní, národnostní a 
národohospodářské poměry na Šumavě“ (Zeithammer, 1902), kterou tentýž autor napsal nejprve o šest let 
dříve německy pod titulem „Land und Leute des Böhmerwaldes“, česká verze je však doplněná.  
46 Vedle popisu historie, přírodních poměrů a místopisu se zabývá podrobně statistikami, jako jsou data o 
obyvatelích (natalita, mortalita, náboženství, národnost, jazyk…), tak např. o průmyslu, obchodu, zemědělské 
produkci, školství či politickým poměrům v okrese, o živnostech, jednotlivých organizacích jako jsou nemocnice, 
kostely, dvory, ale i střelnice a v zájmu jsou také například fungující fundace, spolky (střelecký, divadelní…), trhy 
apod.  
47 Jako např. „Šumava za převratu“ (Hozman, 1935). 
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romantismu48. Objevování jednotlivých regionů se tak projevilo nejen v naučné literatuře, jak je 

uvedeno výše, ale právě také v literatuře krásné49.  

Zcela výjimečnou kapitolu šumavské beletrie tvoří díla tzv. spisovatelů Šumavy, pro naši zájmovou 

oblast střední Šumavy pak především Karla Klostermanna. M. C. Putna rozlišuje pro období 19. století 

mezi literaturou o Šumavě, kterou přisuzuje českým autorům, jako Eliška Krásnohorská, Adolf Heyduk 

či Jan Neruda a „pravou“ literaturou šumavskou, která je nutně spjata s německojazyčnými kořeny 

(Putna, 2001, s. 53). Tentýž autor v rámci své literárně geografické hermeneutiky Šumavu člení 

literárně-geograficky na tři oblasti. Tyto oblasti tvoří geografické celky, které jsou vymezeny povodími 

třech řek50. Každá z těchto oblastí tvoří také relativně kulturně uzavřený celek a každou z nich 

literárně reprezentuje stěžejní literární autor. Nejjižnější část Šumavy, Horní Povltaví, je spojena 

s působením Adalberta Stiftera, naopak nejzápadnější oblast poúhlavská, je reprezentována texty 

Hanse Watzlika. Povydří a Pootaví, oblast střední Šumavy, je spojena s tvorbou Karla Klostermanna.  

Literární produkce Adalberta Stiftera spadá do let 1840–1867, Karla Klostermanna do 1848–1923 a 

Hanse Watzlika do let 1913–1944.  Putna se zabývá rozdílnými přístupy těchto autorů, můžeme však 

shrnout takto. Klostermann i Stifter své děje zasazovali do soudobé Šumavy a přesně je lokalizovali 

včetně zachování místních jmen. U Stiftera není Šumava pouhou kulisou, není ale ani jednající, či 

hlavní jednající silou, jak je tomu u Klostermanna. Watzlik situoval děje do minulosti a mísil skutečná 

a imaginární místní jména, Šumava je pro něj imaginární kulisou. Klostermann i Stifter usilovali o 

národnostní toleranci, zatímco Watzlik byl německý nacionalista. Autoři měli své pokračovatele. Na 

Klostermanna, jehož dílo se vztahuje k zájmovému území této práce, navazuje grafik, spisovatel a 

básník Josef Váchal. „Jsou-li u Klostermanna lidé jen figurkami na popředí mohutného obrazu Šumavy, 

u Váchala je to vyhroceno: Šumava umírající a romantická je prakticky bez lidí.“ (Putna, 2001, s. 81) 

Rozborem vnímání krajiny Šumavy v dílech hlavních šumavských autorů a jejich pokračovatelů se 

věnuje M. C. Putna (2001) a dílem Karla Klostermanna M. Leskovjan (2010, s. 304–310). 

 

 

 

                                                           
48 Více se tématu věnuje např. Martin Leskovjan (2008). 
49 Téma zpracovává ve své studii o utváření významů Šumavy v české literatuře druhé poloviny 19. století K. 
Mráz (1996). 
50 Jak autor upozorňuje, neexistuje spojující komunikační ani kulturní linie podél osy šumavského horského 
pásma. Takové linie existují však v příčném směru z nížiny do hor, spojené s toky řek, tvořící jednotlivé 
komunikační a kulturní koridory (Putna, 2001, s. 56–57). 
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1.3.4.3 Poválečná produkce do roku 1989 

 

Po druhé světové válce se opět setkáváme s turistickými průvodci a místopisnými díly51, tato 

produkce se rozrůstá v 60. letech52. Válečné události se pak odrážejí například ve sborníku 

partyzánské skupiny Šumava II, bojující proti okupaci (Kolektiv, 1947). 

Od 60. let jsou vydávané také přírodovědecké knihy například o slatích, půdách, botanice či 

plemenářství a objevují se lesnické práce a první studie o ochraně přírody, jejichž počet roste 

především v 80. letech. 

V 60. letech vychází také první obrazová kniha fotografií Josefa a Marie Erhartových (Erhart, 1965)53, 

čímž začal trend, pokračující dodnes. Erhartovi byli také autory fotografií k encyklopedii Jiřího Zálohy 

Šumava od A do Z (Záloha, 1972)54, v níž vidíme nový přístup k tématu, který částečně určoval další 

směr takových publikací.  

Beletristickou produkci tohoto období můžeme rozdělit na dva hlavní proudy. Jednak v roce 1960 

byla poprvé publikována režimu poplatná kniha Král Šumavy Rudolfa Kalčíka (1960)55 podle 

stejnojmenného filmu z roku 1959. V době normalizace 70. let se vedle reedic Kalčíkova Krále 

Šumavy, objevují i další „normalizační“ knihy, jedná se o příběhy pohraniční stráže, pojednávající o 

narušitelích státní hranice a cizích nepřátelských agentech56 a další romány s tématikou PS v 80. 

letech. Na druhé straně pokračuje tradice reedic Klostermannových próz57. Znovu vydávaná byla i 

některá díla Adalberta Stiftera a Josefa Váchala. V tomto období jako pokračovatele spisovatelů 

Šumavy Martin C. Putna shledává Johannese Urzidila, který navazuje na Stiftera v Horním Povltaví, 

produkce není bohatá a je datováno do let 1938–1955, jeho život je spojen se zaniklou obcí Zvonková 

a také Františka Hobizala, který se věnoval období odsunu německojazyčných Šumavanů a následným 

ničením kraje v 50. letech. Jeho díla vznikala v v 70. letech 20. století, ale vydávána byla až po 

                                                           
51 Např. průvodce z edice Naše pohraničí (Máša, 1948) nebo průvodce pro turisty a lyžaře (Dostál, 1947) 
průvodci městy jako Vimperk, Volary a jejich okolím apod. nebo průvodce Šumavou a Pošumavím KČT z roku 
1959. 
52 Například ve Sportovním a turistickém vydavatelství vycházejí průvodci v rámci díla Turistický průvodce ČSSR: 
Šumava Východ a Šumava Západ a další menší průvodci. 
53 2. vydání 1973 
54 2. vydání 1984 
55 Kniha vyšla dále v letech 1961, 1964, 1967, 1971, 1974, 1976 a 1979 
56 Například „Výstřely z hranice“ Zděňka Šarocha (Šaroch, 1972), jež vyšly ještě v letech 1974 a 1978 nebo „V 
ruce samopal: kronika pohraničního útvaru SNB 1946–1949“ autorů Rudolfa Kalčíka a Václava Janečka (Janeček, 
1972) s druhým vydáním v roce 1975. 
57 Klostermannovy knihy vycházely i v období druhé světové války a jejich opakované vydávání pokračuje, snad 
jen s výjimkou 90. let, plynule dodnes. Pokud se přidržíme sledování produkce po roce 1945, podle České 
národní databáze každý rok až do r. 1989 vycházelo v od r. 1945 do roku 1950 průměrně jedna Klostermannova 
kniha ročně, o něco více než jedna kniha ročně v 70. letech a v 60. a 80. letech průměrně jedna kniha za dva 
roky.   
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polovině let 90. (Putna, 2001). V 80. letech byly několikrát vydány také převyprávěné šumavské 

pověsti a další drobné prózy. V období od druhé světové války do konce 50. let vycházelo průměrně 

jeden a půl knihy ročně, od roku 1960 do roku 1989 pak průměrně čtyři knihy ročně.  

 

1.3.4.4 Produkce po roce 1989 

 

Mezi publikacemi, vycházejícími v prvním desetiletí po revoluci, jsou nejpočetněji zastoupeni turističtí 

průvodci, zaměřující se jak na oblast celé Šumavy, tak na menší regiony. Některé jsou vybaveny 

historickými pohlednicemi, jiné se soustředí na historické památky určité oblasti. Objevují se i 

průvodce pro cyklisty a pro výlety autem a vydán byl také první průvodce nově vzniklého Národního 

parku58. Nejvíce průvodců a jejich reedic pochází od autora Radovana Rebstöcka a stejnojmenného 

vydavatelství. Mnohé z jeho průvodců bylo v průběhu 90. let z češtiny přeloženo a vydáno v němčině, 

angličtině a francouzštině. Z jeho produkce je asi nejčastěji znovu vydávaným průvodce do té doby 

zapovězenou krajinou hraničního pásma „Šumavou podél hranice“ (Rebstöck, 1993), který odkazuje 

na staré průvodce z přelomu 19. a 20. století, krásy Šumavy a zdůrazňuje právě nemožnost vstupu do 

tohoto prostoru v posledních padesáti letech59. Objevují se také publikace čistě místopisné. V 90. 

letech vycházely knihy s přírodovědnou tématikou, určené jak pro laickou veřejnost, tak odborníky, 

publikace se zabývají botanikou i říší živočišnou, lesnictvím, ochranou přírody apod. Ve větší míře 

začala produkce obrazových, zejména fotografických knih, jak uměleckých, tak zachycujících 

soudobou krajinu60, často dvojjazyčných. Vydané byly také dva díly „Šumavy na starých pohlednicích“ 

(Martan, 1995, 1997) s doprovodnými popisy v češtině a němčině.  

Tyto publikace již mají blízko k další skupině produkce, kterou můžeme označit jako historickou, 

kulturně-historickou a etnografickou. Životy a prací lidí na Šumavě, ale také např. průběhem Vánoc, 

se věnoval historik Vladimír Horpeniak (Horpeniak, 1991)61. Vychází první kniha o československém 

opevnění na Šumavě v letech 1936–1938 (Lášek, 1996). Další práce se zabývají historií šumavského 

                                                           
58 NP Šumava vznikl v roce 1991 a Správa NP a CHKO Šumava v roce vydal právě průvodce tímto parkem 
(Hubený, 1992). 
59 „Po celých dlouhých padesát let nebylo dopřáno českému milovníku přírody, aby spatřil skutečnou Šumavu. 
Od roku 1938 nám vlastně po sedm let nepatřila, po válce zde nebylo pro toulky rozhodně bezpečno a konečně 
v padesátých letech ji definitivně zadrátoval bolševik.“ (Rebstöck, 1993) U prvního vydání se jedná o popis 
několika turistických tras s ručně kreslenými plánky a jen několika nekvalitními fotografiemi. 
60 opět několik autorské dvojice manželů Erhartových. 
61 Vladimír Horpeniak je dlouholetým historikem Muzea Šumavy v Sušici a Kašperských Horách a je odborníkem 
na dějiny Šumavy. 
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sklářství nebo solnými stezkami62, jiné kulturními památkami Šumavy, nebo šumavskými osobnostmi. 

Historií techniky na Šumavě se zabývají dvě publikace, jednak v Historii šumavských elektráren 

(Ettler, 1996) a také v Rebstöckově průvodci po historických technických památkách (Rebstöck, 

1992).  

Z beletrie jsou často vydávány pověsti, pohádky a různá pověrečná vyprávění, další prózou jsou 

povídky i příběhy ze staré Šumavy i pár dětských knížek. V letech 1996 a 1997 vycházejí prózy výše 

zmíněného autora, Františka Hobizala, který se věnoval nelehkému poválečnému období 

šumavského pohraničí (viz výše). S obdobím 50. let se také vyrovnává kniha Josefa Peka „Kronika 

šumavských hvozdů“ (Pek, 1998). Vzniklo několik literárních sborníků, dva se váží k dílu Josefa 

Váchala. 

Jestliže v 90. letech vycházelo průměrně 11 knih s tématikou Šumavy každý rok, po roce 2000 

produkce značně narostla na průměrných zhruba 20 ročně vydávaných knih v letech 2000–2004, 

následované dalším prudkým růstem s průměrnou produkcí 43 knih v druhé půlce prvního desetiletí 

s nejproduktivnějším rokem 2008 s přibližně šedesáti vydanými knihami. Ještě v letech 2010 a 2011 

bylo vydáno něco kolem 40 knih, poté se jejich počet ustálil na průměrných 24 knih mezi lety 2012 a 

2017. Produkce prvních dvou desetiletí 21. století je vedle prudkého nárůstu počtu nově vydávaných 

knih charakteristická objevováním nových témat.  

Na pomezí historické literatury a beletrie se pohybují nově se objevující knihy vzpomínek a vyprávění 

pamětníků, často biografické, nebo zachycující několik generací jedné rodiny, které obsahují velké 

množství reálií. Tyto knihy nám přibližují místa a život na tehdejší Šumavě, vnímání krajiny místních 

obyvatel a dovoluje nahlédnout do jejich každodenního života63. Jsou cenným pramenem 

historického svědectví pamětníků. Jako například knihy Marie Malé, která seznamuje čtenáře, mimo 

jíné, s již zaniklými obcemi (2009), (2010), (2011). Podobně tak vzpomínky Emilie Vrabcové na život 

na Březnické hájence (2008), a taktéž Eriky Zemanové na hájence Roklanské (2011) jež se nacházejí 

v oblasti zájmu této práce. Například pak kniha osobních vzpomínek Miloslava Lukeše reflektuje 

události spojené s okupací a normalizací (Lukeš, 2005).   

Další typ představují encyklopedické knihy. Mnohé z nich shrnují všechny možné dostupné informace 

o Šumavě od geologie, přes historii až po ochranu přírody a myslivost. Nejobsáhlejší je 

osmisetstránkové kolektivní dílo Šumava – příroda, historie, život (Anděra, 2003) vydavatelství Baset 

                                                           
62 Sklářství a sklárnám na Šumavě se dlouhodobě věnovala Jitka Lněničková (1996) a archeolog Jiří Fröhlich 
(1989) v 90. letech práce o solných stezkách vychází také v němčině (Andreska, 1994). 
63 Jako například kniha Ferdinanda Valenty (2002) nebo Karla Neumanna (2005). Podobně tak dvoudílné tituly 
„Šumavští rodáci vzpomínají“ (Steun, 2016, 2017) a „Šumavské povídání, aneb, Co v kronikách nenajdete“ 
(Pulkrábek, 2014, 2017), které mají blíže k povídkové tvorbě. 
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z edice Krajina a lidé, která se zaměřuje na česká pohoří, ale i jiné regiony, která se zabývá 

nejrůznějšími aspekty přírody, historie a života na Šumavě, věnuje se také například řemeslům, 

umění apod. Setkáváme s populárními encyklopediemi typu „Šumavská nej…, nebo 100 zajímavostí 

o…“. Podobu encyklopedie pak mají také některé přírodopisné nebo fotografické knihy.   

Po roce 2000 zaznamenáváme velký nárůst vydávání fotografických knih, sestavených jak ze 

současných, tak historických fotografií. Knihy se současnými fotografiemi jsou buď tematické, 

zaměřují se například na drobné památky, řeky, les, chalupy, květenu, „krásy“ apod., nebo zachycují 

krajinu umělecky často s poetickými výpověďmi autorů a fotografů, a také vznikají tematicky ucelené 

knihy jako například knihy Vladimíra Kunce ze zakázaných zón národního parku (2009), či „Genius 

loci“ (2014). Publikovány byly knihy leteckých fotografií, všechny tři v roce 2009 (Váchal, 2009), 

(Kavale, 2009), (Berger, 2009). Některé knihy historických fotografií představují edice pramenů, 

doprovázené popisnými texty, mohli bychom je tudíž také zařadit k literatuře historické64. Právě 

historické snímky ve vysoce kvalitním grafickém zpracování fotografií a s kvalitními popisy a dalšími 

texty přináší několik autorů ve vícedílné produkci. Martin Leiš publikoval historické fotografie 

významných šumavských fotoateliérů Wolf (2015), Seidel (2016) a pohlednice Joži Pospíchala (2017). 

Z archivních fotografií fotoateliéru Seidel vznikly ještě další dvě knihy, Lipno, krajina pod hladinou 

(Hudičák, 2016) a Šumava, krajina pod sněhem (Hudičák, 2017). Třetím autorem je potom Zdeněk 

Roučka, který doposud vydal čtyři knihy historických fotografií s popisnými texty (2004, 2006, 1013, 

2015).  

Knih s historickou tématikou vychází, především pak v posledních deseti letech, velké množství a jsou 

rozličného typu i kvality. Některé tyto knihy se snaží postihnout dějiny Šumavy celistvě, jako 

dvousvazkové dílo Vladimíra Horpeniaka (2014), jiné se zaměřují na historii určitého území, ať se 

jedná o město či nějak specifikovanou oblast. Další knihy se zabývají např. kulturními či technickými 

památkami, místopisem, osídlením, řemesly, podzemím, železnicí, lyžováním, atd. Některé knihy 

postihují určité etapy dějin, jako je období před třicetiletou válkou (Holý, 2007), válečné události 20. 

století, anebo období poválečných změn v pohraničí i z kulturně politické perspektivy. Produkce se 

věnuje v posledních letech také historii opevňování a dějinami techniky a technickými památkami65. 

Přibyly také knihy archeologické, zabývající se především obdobím laténu na Šumavě, jež je spojeno 

                                                           
64 Např. dvojjazyčná kniha Jana a Blanky Reichardtových, psaná česky a německy, která zachycuje Pláně a 
Povydří na starých fotografiích (2004). 
65 Opevněním se věnuje kromě starších prací v současnosti Jan Lakosil (2013a, b) a (Dubánek, 2008). Vedle 
soupisu technických památek na Šumavě je věnována pozornost vodním elektrárnám (Běl, 2002), plavebním 
kanálům (Běl, 2001), (Štemberk, 2013) nebo sklářské výrobě (Skočný, 2016).  
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s Kelty a s bádáním nad zaniklými sklárnami či stezkami66. Z knižní produkce o regionální historii jsou 

informačně hodnotné svazky z edice Zmizelé Čechy nakladatelství Paseka67. Na odkaz německých 

autorů, původních obyvatel68, navazuje ve své knize Petr Kuncl v Kronice šumavské obce Horská 

Kvilda, jedná se částečně o překlad původní vzpomínkové kroniky obce s podrobným doplněním 

mnoha historických a demografických údajů (2014).  Jako historicko-kompilační jsme pracovně 

pojmenovali produkci, která pojednává o dějinách v jednotlivých regionech a používá k tomu rozličné 

zdroje různého charakteru a hodnoty. Přes časté nedostatky většinou laických autorů např. při 

citování zdrojů či opisování některých faktů stále dokola jsou tyto publikace informačně bohaté69. 

Dále vznikají kulturně historické či etnografické knihy, které se vztahují k řemeslům70, lidové mluvě, 

pranostikám a lidové slovesnosti, zvykům a umění. Mezi historické knihy můžeme vlastně řadit 

s určitou rezervou také výše popsané knihy pamětníků. 

V produkci je znát snaha o vypořádání se s poválečnou historií, která byla spojena politicko-

národnostní problematikou. Setkáme se s pracemi, hodnotícími porevoluční přeshraniční spolupráci 

nebo soužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě. Trend překonávání hranic se ukazuje také ve snaze 

mnohé publikace vydávat dvojjazyčně. Zmizelé Sudety (Antikomplex, 2015) a další knihy zpracovávají 

téma poválečného vysídlení pohraničí a zabývají se historií krajiny a jednotlivých zaniklých obcí71. 

Historii konfliktu člověka a přírody zpracovává sborník z konference Šumava - konflikt člověka a 

přírody (Kolektiv, 2007). Vývoji historické paměti a proměnami historického vědomí, spojeného 

s krajinou se zabývá kapitola knihy Eduarda Maura (Maur, 2006). 

Setkáváme se ale také s produkcí, kterou bychom mohli nazvat zábavnou a hobby literaturou. Ať jsou 

to knihy šumavských kuchařských receptů, knihy o místním automobilovém rallye, nebo knihy 

s ezoterickým obsahem v podobě knih o tajemných místech nebo např. stezkách Šumavy, známých 

z pověstí, nebo těmi, co se podle vyznavačů tohoto směru vyznačují nějakými zvláštními, 

nadpřirozenými vlastnostmi. Tituly takových knih obsahují slova a slovní spojení jako záhady, 

                                                           
66 Např. zaniklým sklárnám ve Zdíkově se zabýval František Mandák (2003), Kelty na Šumavě pak archeologové 
Miloslav Slabina (2005) a Jiří Waldhauser. Zlatou stezkou se zabývá jak česká, tak německá strana z hlediska 
archeologického výzkumu a historickému významu (Kubů, 2015), (Praxl, 2016), existují sborníky z konferencí o 
této stezce.  
67 Jejich autory jsou odborníci a je zde velké množství citovaných pramenů, zaměřují se na region střední 
Šumavy (Horpeniak, 2007), východní Šumavy (Jelínek, 2012) a Pošumaví (Lhoták, 2013). 
68 Jako je např. výše zmíněný autor Josef Blau. 
69 K našemu regionu se vztahuje několik takových knih, z poslední doby např. autora Zdeňka Šmídy o 
Modravských pláních (2016), nebo o stejném tématu kniha Karla Petráše (Petráš, 2009). 
70 Např. lesním řemeslům se věnuje kniha Pavla Nedvěda (2009) 
71 Například Vilém Kudrlička se ve své knize „Co zmizelo z Královského hvozdu“ zabývá podrobně historií 
některých zaniklých obcí, včetně studia archivních pramenů (2005). 
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přízraky, tajemná Šumava a Šumava ještě tajemnější a často mívají podobu turistického průvodce po 

takových místech. 

Nově jsou vydávány také knihy o přírodě pro odborníky i pro laiky. Nalezneme zde témata botanická, 

zoologická, ale především také ekologická a ochranářská. Mnohé práce se zabývají jednotlivými 

ekosystémy, lesnictvím, problémem kůrovce, ale také myslivostí. Vydávány jsou encyklopedie rostlin, 

zvířat, geologie, stejně jako klíče k určování nejrůznějších rostlinných i živočišných druhů. Mnohé tyto 

publikace mají výchovný charakter či podobu učebnice. V tomto ohledu hodnotíme jako velmi 

kvalitní populárně naučné knihy a brožury vydávané Správou NP a CHKO Šumava72. Jsou věcné, 

fakticky přesné a praktické, včetně produkce pro děti a mládež. 

Pokračuje vydávání turistických průvodců, opět i cizojazyčných, které se často specializují na určitý 

typ turistiky73, města nebo konkrétní menší oblasti a vydávání místopisných knih. V oblibě jsou také 

publikace charakteru cestopisu, které jsou často poeticky laděné nebo doprovázené fotografiemi. 

Průběžně jsou znovu vydávané prózy Karla Klostermanna, některé vůbec poprvé, a vznikají také 

sborníky, zabývající se jeho dílem. Znovu vydaná je i Váchalova Šumava umírající a romantická a 

sbírky jeho grafických prací. I u beletrie můžeme zaznamenat její inklinaci k historickým tématům, 

vycházejí nově povídky o pašerácích a pytlácích 19. století nebo z poválečných let a také kriminální 

příběhy aj. Pokračuje vydávání a znovuvydávání pověstí, pohádek i básní. Patří sem i produkce pro 

děti, vedle pohádek jsou zpracována témata různých nadpřirozených bytostí, dobrodružné příběhy i 

knihy s tématem ochrany přírody a obecně přírodovědnými. 

Vedle knižní produkce vycházejí také dvě periodika s tématem Šumavy určená laické veřejnosti. 

Jednak Správa NP a CHKO Šumava vydává čtvrtletník Šumava a vydavatelství RegionAll časopis Vítaný 

host na Šumavě a v Českém lese, také s čtvrtletní frekvencí. Nesmíme zapomínat na početné odborné 

články s přírodovědeckou, historickou aj. problematikou ve sbornících muzeí, Správy NP a CHKO 

Šumava74, univerzit a z nejrůznějších konferencí. Vedle tištěné produkce existuje také množství 

elektronických zdrojů. O zájmu o Šumavu svědčí také televizní pořady, dokumentární i cestopisné.  

Na počátku tohoto přehledu jsme psali o 979 knihách, které s tématem Šumavy vyhledala databáze 

České národní bibliografie, pokud však neomezíme vyhledávání hesla pouze na knihy, databáze 

vyhledá 2148 položek. Zde se touto produkcí zabývat nebudeme, jedná se o různou produkci 

kartografickou, grafickou, o informační brožury, seriály, kalendáře apod. Toto číslo nás však 

informuje o tom, nakolik je Šumava frekventovaným tématem. Zajisté vycházejí podobná produkce 

                                                           
72 Katalog knih Správy NP a CHKO Šumava je dostupný na webové stránce NP. 
73 cykloturistika, nordic walking. lyžování apod. 
74 Např. Vlastivědný sborník muzea Šumavy či sborník vědeckých prací ze Šumavy (Silva Gabreta, 1996). 
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také o jiných horách, ale ta, která se váže k Šumavě je nejbohatší a nerozmanitější.75 Tento přehled 

mimo jiné ukazuje, že se ze Šumavy stal fenomén vyhledávaný mnoha různými skupinami lidí. Je 

oblíbeným turistickým cílem nejen milovníků hor a přírody, hledající rekreaci a odpočinek, ale i 

nejrůznějších skupin lidí, které láká historie kraje a estetika krajiny hor nebo jejich tajemství.  

 

1.3.4.5 Literatura a písemné prameny využité v práci  

 

V práci je výběrově využívána výše popsaná literatura s šumavskou tématikou. Jak jsme ukázali, tato 

produkce je velmi bohatá, avšak fakta, především ta historická, je třeba uvážlivě vybírat. Jen od roku 

2010, kdy vznikla diplomová práce autorky, zabývající se krajinou Vchynicko-tetovského plavebního 

kanálu (Blažková, 2010a), došlo k vydání mnoha rozmanitých publikací, zabývajících se Šumavou 

z nejrůznějších úhlů pohledu. V následujících odstavcích shrneme ty nejzásadnější využité tituly. 

 

Využívána je jednak výběrově literatura historická a místopisná, popsaná výše, významnými prameny 

jsou především práce německých místních autorů z 30. let 20. století, např. dílo Josefa Blau 

Geschichte der künischen Freibauern im Böhmwalde… (1932) ale i pozdější, jejichž autory byli 

šumavští Němci, jež po válce museli Šumavu opustit jako např. titul kolektivu autorů Im Lande der 

künischer Freibauern (1980) a další. Tato díla jsou pro práci cenným zdrojem informací o osídlení, 

především pak podrobných informací o zaniklých osadách a vesnicích, jejich podobě a obyvatelích. 

Starší práce, jako ta prvně jmenovaná, zpracovávají také archivní písemné prameny. Využíváme též 

práce pozdějších českých historiků.  

Dalším okruhem využité literatury jsou práce věnující se dějinám lesního hospodaření obecně, ale 

především pak ty, které se věnují zájmovému území práce76. Pro mou práci jsou především cenné dva 

tituly, které podrobně pojednávají o vývoji lesního hospodářství v regionu na základě podrobného 

zpracování archivních pramenů autory těchto prací. Jednak v časopisu Lesnická práce v roce 1938 

vyšla obsáhlá zpráva Emila Janouška Náčrt vývoje lesního hospodářství na panství prášilském na 

Šumavě (1938) a jednak nepublikovaný spis Josefa Ministra Historický průzkum lesů jednotného 

hospodářského celku Kašperské Hory I a II (1963), který vznikl pro účely komplexní úpravy lesního 

                                                           
75 Pro srovnání Česká národní bibliografie pro heslo Krkonoše eviduje 580, pro Beskydy 428, Jizerské hory 287 a 
pro Jeseníky 246 knih. 
76 Obecně k vývoji lesního hospodaření: Přehled vývoje našich lesů (Nožička, 1957) a k zájmové oblasti pak: 
Z dějin lesů a lesního hospodářství střední Šumavy (Fencl, 1980) nebo Od jihočeských pralesů k hospodářským 
lesům Šumavy (2005). 
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hospodářství v roce 1963 a je uložen v ÚHÚL v Brandýse nad Labem. Autor podrobně zpracoval 

archivní prameny, které se váží k lesnímu hospodaření Schwarzenbergů na Prášilském panství včetně 

plavení dříví, a jímž se věnuje následující podkapitola. Vzhledem k tomu, že známe povahu archivního 

materiálu, který jsme částečně také studovali a zpracovali, jedná se o výsledek velmi náročné, 

zdlouhavé a pečlivé práce. Prameny odborně zpracovává k části zájmového území také publikace 

z edice Sborníky z výzkumu na Šumavě Historie lesů v okolí Srní a Prášil (Daniel Černý [et al.]., 2010).77 

K tématu plavebního kanálu využíváme článku historika Gustava Hofmanna (1980), který čerpal 

z archivních zdrojů. K využitým zdrojům k plavebnímu systému patří kniha Plavení dříví na střední 

Šumavě (Běl, 2001)78, jež byla vydána k příležitosti dvousetletého výročí vzniku Vchynicko-tetovského 

plavebního kanálu. Z velké části se věnuje plavebnímu systému a historii regionu. Kniha je pojata 

naučně historicky, nalezneme v ní jak stručný historický přehled, již mnohokrát opisovaný, tak mnohé 

velmi konkrétní informace k době a způsobu výstavby a fungování kanálu v 19. století. Bohužel jako 

mnoho jiných ani tato publikace nedisponuje citačním aparátem, díky kterému by bylo možné 

dohledat zdroje těchto podstatných velice konkrétních informací79. Historické i místopisné informace 

podobného charakteru uvádějí i další publikace o zájmovém území našeho výzkumu, např. kniha 

Březník - Co bylo jižně za Modravou (Petráš, 2009), avšak bez citování zdrojů snad jen s poděkováním 

archivu, nebo o Modravských pláních Zdeňka Šmídy (2016), která přináší souhrn poznatků z historie a 

místopisu uvedené oblasti i velmi konkrétní fakta, která však cituje z literatury, přičemž tato není 

citována v textu, ale až v souhrnu použitých zdrojů v závěru knihy.  

Dále jsou v disertační práci citované informace ze starých průvodců Šumavou, vzpomínkových a 

fotografických knih, z knih s přírodovědeckou tématikou80 či věnující se ochraně přírody a citována 

byla i některá díla krásné literatury81 atd. A v neposlední řadě je využívána teoretická a 

metodologická literatura, uvedena v příslušných kapitolách. 

                                                           
77 Na zásadní význam v bádání práce Josefa Ministra ukazuje také fakt, že mnoho dalších publikací nejen přebírá 
data, ale dokonce často kopíruje i její strukturu a obsah, často bez citování zdroje.  
78 Autor Jiří Běl se tématem plavení dříví věnuje také v brožuře o Vchynicko-tetovském plavebním kanále a jeho 
staviteli Josefu Rosenauerovi (Běl, 1998). 
79 Dohledáním zdrojů práce, především těch archivních se zabýváme v kapitole 1.4.1 o archivním výzkumu. 
80 Obecně k lesním ekosystémům v NP Šumava (Vacek, 2009) i k jedné části území zájmu např. Sborníky 
z výzkumu na Šumavě s titulem Weitfällerské slatě (Černý, 2009). 
81 Z prózy se k oblasti a k událostem, souvisejícím s dřevařskou kolonizací 19. století můžeme s jistou rezervou 
čerpat reálie především z díla Karla Klostermanna. Dřevařské osady, nebo život na Březníku přibližují např. 
povídky Zapomenutá osada, nebo próza Ze světa lesních samot. Klostermannovy prózy často vycházejí ze 
situace po velkých polomech a kůrovcových epidemiích v 70. letech 19. století na Šumavě, přičemž řeší, jaké 
morální dopady to má na člověka, na obyvatele Šumavy. Jestliže náboj Klostermannových próz byl často 
moralizační, Váchal žehral nad vpádem civilizace na Šumavu a jejím ničením a vyvrácením. Josef Váchal 
považoval právě střední Šumavu a Povydří za tu pravou Šumavu a situoval sem své dílo, jež je kombinací 
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1.3.5 Fotografické prameny 

 

Výpovědní hodnota archivních fotografií je doposud často podceňována, pozornost je často 

redukována pouze na její estetiku a nostalgickou nótu, přičemž jsou často používány jako ilustrace 

k textu. Především archivní fotografie jsou ale cenným primárním pramenem k poznání minulosti a 

mají značnou vypovídací hodnotu především, zabýváme-li se minulostí osídlení, zaniklými sídly a 

činnostmi lidí, jako jsou řemesla, nebo jako je plavení dříví. Jsou nám s to odhalit mnohé aspekty 

proměn a vývoje krajiny.  

Fotografie, využívané v práci pocházejí z výše popsaných knih a edic fotografických pramenů, jako je 

produkce ateliéru Seidel, Wolf, sbírky historických pohlednic a dalších, výše popsaných v kapitole o 

literatuře. Historické fotografie byly čerpány také z dále uvedených internetových zdrojů. 

 

1.3.6 Internetové zdroje 

 

V práci jsou využity internetové zdroje, jednak vztahující se k tématu Šumavy, jako je web NP 

Šumava82, ŠumavaNet83 nebo web Kohoutí Kříž84, který se věnuje šumavské německé literatuře nebo 

webu Stará Šumava85, který přináší dobové fotografie z archivu autorů fotografických knih Jana a 

Blanky Reichardtových. Z archivních fondů byly použity digitalizované archiválie SOA v Třeboni, a to 

pozemkové knihy a soupisy poddaných k velkostatku Prášily-Dlouhá Ves (Digitální archiv SOA v 

Třeboni, 2007–2018).  

Dále využívá kartografické a GIS portály s výše popsanými použitými kartografickými prameny. 

Hlavními využitými jsou mapové portály jako Mapy.cz, Geoportál ČÚZK, nebo portál Archivní mapy, či 

Oldmaps, které prezentují kartografická mapová díla z území Čech, Moravy a Slezska aj. citované 

v práci na příslušných místech. V práci jsou využity některé online zdroje měřických kolmých snímků z 

webu ČUZK (Archiv leteckých měřických snímků, 2010-2017), jiné z webu České informační agentury 

životního prostředí CENIA (Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2009). 

                                                                                                                                                                                     
grafické, básnické i prozaické práce, Šumava umírající a romantická. Neptal se, jaký vliv měly kalamity na 
člověka, ale jaký má člověk vliv na krajinu a přírodu. 
 
82 Národní park Šumava [online], 2018. Dostupné také z: http://www.npsumava.cz 
83 ŠumavaNet.cz: Informační server [online], 2016. ŠumavaNet.CZ. Dostupné také z: http://www.sumavanet.cz 
84 Kohoutí Kříž: šumavské ozvěny [online], 2017. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, c2001-
2017. Dostupné také z: http://www.kohoutikriz.org 
85 Stará Šumava [online], Jan a Blanka Reichardtovi. Dostupné také z: http://www.stara-sumava.cz 



 
52 

 

1.4 Postup práce (a metodika v praxi) 

 

1.4.1 Terénní výzkum 

 

Terénní výzkum začal již v roce 2009 v rámci přípravy diplomové práce, kde ale byl spíše doplňkovým. 

Spočíval především ve fotografické dokumentaci průběhu plavebního kanálu a s ním souvisejících 

objektů a zařízení. Dále byly dokumentovány relikty osídlení, objevena byla, i díky 

semistrukturovaným rozhovorům, málo známá zaniklá obec Preisleiten, jež těsně souvisela se 

vznikem a provozování kanálu aj. Zkoumány byly také přístupné relikty vyšších partiích NP, což byly 

dvě plavební nádrže při cestě z Filipovy Huti na Březník, Ptačí a Černohorská. Ostatní zkoumány 

nebyly, neboť se nacházely v nepřístupných, zakázaných zónách NP v odlehlých polesích. Vědomí o 

existenci dalších šesti známých nádržích podnítilo další zájem o bádání. Došlo v první řadě ke studiu 

historického kartografického materiálu, kde došlo k objevu ještě dvou dalších plavebních nádrží, jež 

nejsou uváděny v žádné literatuře, což bylo třeba ověřit terénním výzkumem. Podrobné studium 

starých map otevřelo také nový pohled na studium osídlení. Jako další téma k terénnímu výzkumu se 

ukázala možnost identifikace reliktů sezónních dřevařských osad v odlehlých polesích, které byly 

zakresleny na historických mapách různého charakteru, přičemž z písemných pramenů byla známa 

jen jedna. Další zájem pokračoval při bádání nad podobou a uspořádáním vsi Preisleiten. K bližšímu 

terénnímu výzkumu se nabízely také některé části kanálu, jako původní skluzy do Sekerského potoka 

a Křemelné, odvodňovací kanál u rechlí apod. 

První větší výpravou do terénu v rámci disertačního projektu, byla dvoutýdenní akce, podpořená FHS 

UK, kdy autorka, jako vedoucí blokového kurzu86 uspořádala terénní praxi do zájmového území a 

přivedla sem studenty bakalářského stupně, abych je jednak v rámci výuky seznámila s terénní praxí a 

jednak postoupila v dokumentaci reliktů. Vycházjíce denně ze základny v Antýglu byly 

zdokumentovány některé objekty kanálu a relikty s jeho průběhem související a byl vytvořen také 

základní orientační plán reliktů v zaniklé obci Preisleiten, především v jeho hořejší části se podařilo 

zdokumentovat několik usedlostí a dalších reliktů a vytvořit částečnou skicu jejich rozmístění, na což 

bylo o několik let později možno navázat. Výsledky této akce pro práci nepřinesly až tak nové 

výsledky, ale napomohly k utřídění informací některých úseků kanálu a zjištění potenciálu studia 

zaniklé obce Preisleitenu.  

                                                           
86 Blokový kurz Terénní praxe Šumava se konal v září 2013 v rámci letního semestru 2012–2013 (kód YBH094). 
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Vzhledem k časové i finanční87 náročnosti terénního výzkumu bylo zažádáno v roce 2013 o grant u 

Grantové agentury Univerzity Karlovy (dále jen GAUK). Tento dvouletý projekt s názvem Zapomenuté 

stopy dřevařů 19. století v šumavské krajině byl přijat k financování. Po jeho skončení byl projekt 

terénního a archivního výzkumu dále podpořen programy PRVOUK a PROGRES na FHS UK88.  Výzkum 

mohl navázat. V první fázi byla vytipována místa a oblasti pro terénní výzkum v nepřístupných zónách 

parku a podána žádost na Správu NP o povolení k výzkumu, vstupu a vjezdu do těchto zón, často v I. 

zóně NP. Žádosti bylo vyhověno a první povolení ke vstupu a vjezdu bylo vystaveno pro roky 2014 a 

201589 a druhé s pozměněnými a doplněnými oblastmi pro roky 2016 a 201790. Toto povolení kromě 

průkazů pro automobil a osoby zahrnovalo také klíč k závorám do nepřístupných zón. Výzkum byl 

přesto omezen časově, neboť v období letní sezóny bylo možné jezdit po turistických trasách pouze 

v době do 10 hodin ráno a od 18 hodin večer. Vstup do I. zón NP pak byl omezen na měsíce srpen až 

říjen.   

Souběžným úkolem s žádostí ke vstupu a vjezdu do I. zón NP bylo sestavení výzkumného týmu, 

přičemž předem bylo stanoveno, že skupina musí vždy čítat alespoň tři osoby, nejenom pro rozdělení 

prací v terénu a manipulaci s vybavením, ale především kvůli bezpečnosti. Mnohé oblasti jsou totiž 

odlehlé a bez telefonního signálu, přičemž terén je složitý na orientaci i pohyb mimo cesty, pádem 

hrozící suché stromy nevyjímaje. Proto minimálnímu počet tří členů skupiny, kdy v případě zranění 

jedné osoby s ním další člověk zůstává a třetí odchází pro pomoc. Skupina čítala tři stálé členy s 

rozdělením úkolů, jako je navigace, zaměřování trasy, prospekce, fotografická dokumentace, popisná 

dokumentace, kreslení plánů a skic, zaměřování GPS. Prospekci, tedy vyhledávání reliktů v terénu na 

vytipovaných místech, což mnohdy nebylo snadné ani rychlé díky nepřehlednosti terénu a častým 

nepřesnostem lokalizace na mapách díky nepřesnému zakreslení, ale i jejich měřítku, vykonávali 

všichni. Autorka práce koordinovala a řídila, fotografovala, kresebně a popisně dokumentovala.  

Milan Kuchařík, zkušený archeolog, především zaměřoval přístroji GPS a toto vybavení také 

                                                           
87 Jako jsou jízdy automobilem, ubytování, nákup vybavení jako externí disky pro ukládání obsáhlých dat z 
výzkumu, SD karty do fotoaparátů, spotřební materiál jako cartridge do tiskáren, baterie do GPS, náklady na 
kartografické materiály od ČUZK a VGHMÚŘ. 
88 Jejich název je uveden v úvodu práce. 
89 „Potvrzení o výjimce ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice, místní komunikace a 
místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v Národním parku Šumava povolené rozhodnutím zn. SZ 
NPS 06030/2014 – NPS 07622/2014 ze dne 9.10 2014“ pro účelové komunikace Modrava-Březník, Březník – 
Roklanská chata, Filipova Huť – rozc. Na Ztraceném, Březník – U Trampusova křížku, býv. Novohuťská nádrž, 
Modrava – Javoří Pila – Javoří slať, Javoří Pila – bývalá Rokytecká nádrž, evidenční číslo 001377 a „Potvrzení o 
výjimce ke vstupu do I. Zóny NP Šumava mimo cesty vyznačené se souladem OOP povolené rozhodnutím zn. SZ 
NPS 06030/20014/4 – NPS 07622/2014 ze dne 9. 10. 2014“ pro vstup 3 osob částí I. Zóny ochrany přírody NP 
Šumava č. 43, 44, 48, 49 a 54.  
90 Totéž jako potvrzení pro roky 2014-2015 v souladu s rozhodnutím zn. SZ NPS 04173/2016/4 – NPS 
05389/2016 ze dne 30. 6. 2016 a vstup pro 4 osoby do částí I. Zóny NP: č. 37, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54. 
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zajišťoval91 a též fotograficky dokumentoval. V neposlední řadě byl nepostradatelnou stálou součástí 

týmu Martin Čejka, který se jako znalec místních poměrů skvěle zhostil úlohy navigátora a 

prospektora, též zaznamenával trasy pomocí turistické GPS, pořizoval fotodokumentaci apod. Všichni 

členové projektu přinesli spoustu užitečných a nových myšlenek, bez kterých by tato práce byla 

v mnohém ochuzena. Zvláštním doplněním terénní práce byl odběr vzorků pro dendrochronologii, 

kterému byla věnována část jedné výpravy. 

Terénní vybavení zahrnovalo: terénní automobil, profesionální geodetické GNSS zařízení CHC X91 se 

záznamníkem dat CHC 30 vybavené SIM telefonního operátora pro příjem korekčního signálu RTK, 

poskytovaným ČÚZK, což bylo nezbytné především u zaměřování zalesněných lokalit, turistické GPS 

přístroje, fotoaparáty, psací potřeby a skicáře, měřítka pro focení “trasírky”, mapy, metr, 

dendrologický vrták, vybavení na uchovávání vzorků pro dendrochronologii, vybavení na sběr 

drobných nálezů a samozřejmě osobní outdoorové vybavení, vzhledem k terénu a průběhu větší části 

výzkumu v měsících září až říjen. S terénní prospekcí a dokumentací se autorka blíže seznamovat 

nemusela, vedle antropologického vzdělání na FHS UK vystudovala archeologii na FF UK a má 

několikaletou praxi v oboru, jak z klasických (destruktivních), tak terénních (nedestruktivních) 

archeologických výzkumů a jejich vedením.  

Terénní výzkum v rámci disertační práce celkově probíhal v letech 2013–2017 odhalil velké množství 

překvapivých i předpokládaných situací a reliktů, objevených jak na vytipovaných místech, tak 

náhodně. Například v odlehlých polesích vedle identifikaci a dokumentaci předem určených typů 

reliktů, jako osady a nádrže, došlo také k objevení a zkoumání dalších reliktů, jako ohrady pro 

dobytek v horském terénu, cesty apod. Během terénního průzkumu jsme se často setkali s terénními 

relikty, spojenými s pohraničním pásmem, které jsou nedílnou součástí palimpsestu tamější krajiny. 

 

1.4.2 Archivní výzkum 

 

Využití archivních pramenů je pro předkládanou práci důležité, ale není její těžištěm, tím je terénní 

výzkum a archivní prameny podkládají zkoumané skutečnosti.  

Již během přípravy diplomové práce byly využité některé kartografické dokumenty ze SOA v Třeboni, 

pobočky v Českém Krumlově. Již tehdy byla zřejmá obsáhlost fondů k velkostatku Prášily-Dlouhá Ves.  

Archivní práce pokračovala záměrem vyhledat další kartografické prameny a prostudovat některé 

                                                           
91 Na tomto místě patří dík neziskové organizace Labrys, o.p.s. za bezúplatné poskytnutí přístrojů GPS. 
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písemné dokumenty. Na tomto místě se sluší zmínit, že především písemných pramenů k velkostatku 

je velké množství (viz výše), dokumenty jsou psané ručně kurentem a v němčině.  S použitím 

inventáře byly ve vytipovaných fasciklech a inventárních číslech vyhledávány relevantní dokumenty. 

To zpočátku vyžadovalo seznámení se s obsahem archivu, s organizací archiválií a archivní prací, bylo 

nutné poučit se ve čtení německého kurentu. V písemnostech u několika případů byly vloženy mapy a 

plány, na které text odkazuje, v mnoha případech byly však tyto během organizace přeřazeny do 

sbírky map a plánů a jednotlivě inventarizovány a popsány v archivní pomůcce. O existenci 

v písemnostech vložených plánů a map se tedy člověk nedozví jinak, než projitím všech těchto 

dokumentů, o to větší je ale jejich objev překvapením92. Jako hlavní přínos archivní práce, co se týče 

písemných dokumentů, je zpracování Plavebního privilegia, propůjčeného Schwarzenbergům v roce 

1801 a projekt schw. plavby dříví inženýra Josefa Rosenauera (v Příloze A). Informace z těchto 

dokumentů byly sice částečně použity v některých knihách, nikde však až dosud nenajdeme jejich 

přesný přepis z kurentu, pročež bylo využito pomoci odborníků, archivářů93. Vzhledem k množství 

dokumentů k lesnímu hospodářství, jejichž studium je časově (i jinak) velmi náročné, byly v práci 

použity spisy Josefa Ministra (1963) a Emila Janouška (1938), kteří se těmito dopodrobna zabývali, 

prostudovali je a interpretovali. 

Větším přínosem i pak bylo studium archivních map a plánů. Tyto samozřejmě také předpokládají 

porozumění německému kurentu, protože obsahují mnohdy podrobné popisy. Vedle známých 

celkových plánů panství, byly studovány podrobné mapy polesí z různých časových období a podařilo 

se objevit i některé překvapivé mapy a plány. Bohužel jiné hledané plány, jako podrobné stavební 

plány k plavebním nádržím, se vyhledat nepodařilo. Nejspíše se nedochovaly, anebo jsou součástí 

nezpracovaných fondů, či zařazené v jiném fondu a téměř nedohledatelné94. Některé ze studovaných 

map vznikly samostatně, a některé byly součástí spisů95. Vedle mentálního vybavení a archivních 

pomůcek při práci v archivech byla využita technika jako fotoaparáty, ruční skener a iPad.  

 

                                                           
92 Na jednu stranu považujeme oddělení map a plánů z písemností, se kterými jsou provázány mnohými odkazy 
v textu, popisy apod., jako velmi problematické. Je totiž velmi těžké opět najít text, který k plánu původně 
patřil. Na druhou stranu v pomůcce ke sbírce map a plánů k velkostatku jsou jednotlivé mapy a plány 
inventarizovány a popsány a lépe se vyhledávají. 
93 Velký dík patří Filipu Binderovi a Ondřeji Bastlovi za přepisy textů z kurentu. 
94 Archivářka Anna Kubíková, která pracovala v českokrumlovské pobočce SOA v Třeboni a zpracovala mnohé 
schwarzenberské fondy, upozorňuje např. na skutečnost, že mnoho dokumentů, spadající pod 
schwarzenberskou ústřední stavební správu bylo mnoho desetiletí nesprávně zařazeno v schwarzenberském 
rodinném archivu i vzhledem k rozměrům plánů (1986, s. 1). 
95 Nasvědčují tomu popisy z druhé strany map, kde je často uvedeno písmeno přílohy a někdy také název mapy. 
Někdy také přímo v popisech map je popis, který odkazuje na text. Je to však problematické, protože mapy jsou 
nedílnou součástí textu a dohledávání je téměř nemožné. U některých spisů plány zůstaly přiloženy u spisů.  
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Literatura 

Také použitou literaturu nebylo někdy jednoduché získat, její shánění zahrnovalo například návštěvu 

ÚHÚL v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Další knihy byly dostupné v civilních knihovnách, jako je 

Národní knihovna ČR, Ústřední městská knihovna, oddělení vzácných tisků, ale i menších, 

specializovaných knihovnách, jako např. Knihovna historického kabinetu na FF UK, nebo knihovna 

Přírodovědecké fakulty UK. Některé tituly se nedaly ke studiu sehnat vůbec, jako třeba sborníky, 

vydané Správou NP a CHKO Šumava, které mi tato instituce laskavě věnovala, stejně jako sborník o 

kůrovcových kalamitách, které mi věnoval ÚHÚL. Některé knihy a další materiály mi jednak poskytli 

pamětníci a jednak pan Jiří Běl96, který přispěl i mnoha radami, který se plavením dříví Vchynicko-

tetovským kanálem a celou oblastí zabývá již mnoho let.  

 

1.4.3 Zpracování a propojení dat, kontextualizace 

 

Sebraná data z terénního výzkumu byla zpracována několikerým způsobem. U fotografií bylo nutné 

jejich roztřízení, podle jednotlivých reliktů, výběr těch s nejvyšší vypovídací hodnotou, jejich úpravy a 

deskripce.  Naměřená geodetická data po nahrání z GPS přístrojů do počítače vyžadovala softwarové 

zpracování, aby je bylo možné použít dále pro zobrazení v GIS prostředí97 a některých také k tvorbě 

modelů.   

Následně byly vždy ke konkrétnímu objektu shledány všechny kartografické a archivní podklady a 

propojeny do co možná nejúplnějšího výkladu za použití terénní popisné, kresebné, fotografické 

dokumentace. Během zpracování došlo k propojení a vykreslení geodetického zaměření do 

současných i historických map, nebo do modelů terénu či kolmých fotografií, doplněno fotografiemi z 

terénu, slovním popisem z dostupných pramenů a literatury a přehled všech historických zobrazení, 

ať mapových, nebo fotografických. S identifikací jednotlivých částí reliktu.   

Míra podrobnosti zpracování se liší podle zón zájmů práce, které jsou uvedeny v následující kapitole. 

 

 

                                                           
96 (Běl, 1998, 2001, 2002). 
97 Pro zobrazení zaměřených objektů jsem často využívala GIS platformy serveru Mapy.cz, které velice dobře 
slouží k přesnému vykreslení naměřených hodnot, převedených do souborů formátu GPX. 
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2 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI A JEJÍ ČLENĚNÍ  
 

Oblast zájmu této práce se nachází na střední Šumavě u jihozápadních hranic České republiky 

s Bavorskem v dnešním Plzeňském kraji a okresu Klatovy se Sušicí, jako obcí s rozšířenou působností. 

Oblast těsně sousedí s Prachatickým okresem v Jihočeském kraji. Až do správních reforem v roce 

1850 oblast příslušela Prácheňskému kraji98, kam patřila střední a velká část severozápadní Šumavy a 

panství Prášily, od roku 1800 Prášily-Dlouhá Ves99. Od roku 1850 oblast spadala do správního okresu 

Sušice100, až do roku 1960, kdy dle zákona o územním členění státu došlo na nové dělení do krajů a 

okresů. Okres Sušice byl zrušen a oblast nadále patřila do Západočeského kraje a spadala pod okres 

Klatovy a jeho úřad. Od změn správních celků v roce 2003, kdy skončily svou působnost dosavadní 

okresní úřady, trvá dnešní stav správního členění.    

Šumava jako hraniční horské pásmo se geograficky, ale i ve společenském a historickém vývoji 

odlišuje nejen od nížinných oblastí101, ale sama se vnitřně rozděluje do tří odlišných regionů102, 

geograficko-civilizačních celků (Putna, 2001, s. 52)103. Na délku horami nevedla žádná komunikační 

ani kulturní linie (Ibid.), komunikace vedly do hor příčně. Dělení je dané na základě přístupnosti hor 

z nížiny, což bylo možné proti proudu třech hlavních z hor stékajících řek, Vltavy, Otavy a Úhlavy, 

kolem nichž vznikalo osídlení a v jejichž povodích vznikly v rámci Šumavy sídelně-kulturní uzavřené 

celky. Pro střední Šumavu, zájmovou oblast práce, je klíčová řeka Otava a povodí jejích zdrojnic, 

Vydry a Křemelné, svébytná, z velké části odlehlá oblast, jež byla vždy jaksi oddělena od zbytku 

Šumavy i od nížiny.  

                                                           
98Prácheňský kraj má své kořeny již v době hradského zřízení ve 12. století, v Práchni u Horažďovic byl 
významný hrad, dnes již zaniklý. Centrem kraje se po husitských válkách stal Písek, často je místo Písecký dále 
kraj označován pod původním názvem. Podrobný vývoj kraje je například uveden v úvodu k Berní rule 
Prácheňského kraje (Haas, 1954). K vývoji šumavských krajů a okresů také (Kočárek, 2003, s. 18–23).  
99 O jeho vzniku a vývoji bude pojednáno v následující kapitole. 
100 S výjimkou období protektorátu, kdy říší podstoupené území sušického okresu spadalo pod nově založený 
bavorský okres Bergreichenstein, Kašperské Hory. Po skončení války byl restaurován systém politických okresů 
v jejich původních hranicích (Kočárek, 2003, s. 20). O složitém vztahu správního vývoje v okrese Sušice a vývoji 
zdejšího okresního úřadu, respektive od roku 1945 okresního národního výboru, pojednávají úvodní části 
inventářů příslušných úřadů (Polant, 1963), (Sýkorová, 2010). 
101 I toto vymezení je problematické, protože v 19. století byly snahy Šumavou nazývat území v podhůří, co 
možná nejdále, což ve snaze autorů zvyšovat váhu českého elementu v charakteristice Šumavy jako celku 
(Putna, 2001, s. 54). 
102 Místopisné a historické práce z 19. století geograficky dělí Šumavu na pět základních celků: 1. předhůří; 2. 
centrální plošinu (Pláně, Kvildy); Prachaticko-krumlovské pohoří, zahrnující Blanský les; 4. hřbet Plechého a 
Želnavské pohoří a 5. Královský hvozd (Wenzig, 1860), (Borovský, 1883), některé názvy jsou pro místní označení 
některých oblastí používány dodnes, jako např. Šumavské pláně. 
103 Martin C. Putna takto vymezené regiony spojuje se životy a díly tří spisovatelů Šumavy, viz kapitola 1.3.4.2.    
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Práce sleduje vývoj a proměny krajiny, v souvislosti se schwarzenberským podnikáním s dřívím na 

střední Šumavě od počátku 19. století. Ovlivněná oblast spadá do bývalého panství Prášily-Dlouhá 

Ves, ale překračuje také jeho hranice. Zájmový prostor této studie je pro její účely uměle členěn do 

několika zón podle způsobu ovlivnění krajiny, osídlení či činnostem v souvislosti se 

schwarzenberským podnikáním. Členění částečně respektuje také hranice, a to nejen se sousedním 

Bavorskem, ale i hranice tehdejší majetkové či správní, které činnosti v krajině do jisté míry 

vymezovaly. Ke každé zóně pak studium přistupuje jiným způsobem, přičemž je třeba brát v úvahu 

skutečnost, že se jedná o konstrukt pro účely této práce a neznamená to, že se hranice zón v čase 

neposouvaly nebo byly striktní, pevné a nepropustné. Rozdělení na zóny je schématické, člení nejen 

způsob a míru ovlivnění krajiny, spojený s činnostmi v ní prováděnými, ať již jde o osídlení či kácení 

lesů či dopravu dříví, ale také určuje podrobnost zaměření této práce, která je od zóny I po IV 

klesající, protože záměrem je především poznat ty nejméně probádané oblasti. Jednotlivé zóny jsou 

vyznačeny v Příloze C1. Práce dále v textu používá toto rozdělení do zón a kapitolu s terénním 

výzkumem podle něj člení. 

Text práce je doprovázen obrázky v textu a Přílohou, která je dělena na čtyři části: A – archivní 

písemné dokumenty, B – tabulky, C – mapy a plány, D – fotografická dokumentace.  

 

2.1 Zóna I – oblast zázemí zdrojů plavebního systému 

 

Největší pozornost studie je zaměřena na oblast zdrojů a plavebního zázemí, jak jsme ji pracovně 

označili, zónu I. Toto území je jednak částečně vyhraněno hranicí Prášilského panství, jehož jižní a 

západní hranici tvoří také hranice s Bavorskem104, ale nepřekrývá se v celém jeho rozsahu. Takto 

označené území tvořilo zásadní zázemí systému podnikání dřívím, které jej zásobovalo surovinami, 

tedy dřívím jako obchodovanou komoditou a vodou pro uskutečnění jeho dopravy plavením. Tato 

oblast představovala zásobárnu dříví a vody, které tvořily základ celého podnikání. Zóna I se překrývá 

s povodími potoků, které odvodňují tuto oblast do Modravského potoka a řeky Vydry, částečně také 

povodím Prášilského potoka, odvádějící dříví do řeky Křemelné.  

V zóně I byla snaha o kompletní postižení všech reliktů a stop činností z 19. století, spojených zde 

s dřevaři, neboť tyto jsou nejméně známé, neustále zanikají a pro veřejnost je většina z nich 

                                                           
104 Samozřejmě docházelo dle různých dohod a pronájmů k různým těžbám také za hranicemi panství na 
pozemcích sousedních panství a rycht, ale nám jde schématické vyznačení těch hlavních oblastí, jež byly 
součástí panství.  
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nepřístupné vzhledem k chráněným zónám NP Šumava. Zde došlo k nejpodrobnějšímu zpracování a 

dohledání všech dostupných pramenů. Terénní i archivní výzkum se zde zaměřily na pozůstatky 

činností dřevařů. Jednalo se o sezónní dřevařské osady, jež jsou doposud většinou známy jen 

z kartografických pramenů a pozůstatky plavebních nádrží, které sice jsou známy z literatury, zmínky 

jsou však často opisované a nereflektované, co se například jejich počtu, doby vzniku a různých jejich 

parametrů týče. V terénu, nejsou jejich relikty, především těch menších a špatně přístupných, 

podrobněji zmapovány.  

 

2.2 Zóna II – oblast plavebního kanálu 

 

Jako zóna II je označena oblast, kde byla provozována plavební činnost na Vchynicko-tetovském 

plavebním kanále až po soutok Vydry s Křemelnou, kde vzniká řeka Otava. Patří sem samotné území, 

kde byl kanál vybudován a provozován, ale také jeho zázemí, co se týče bydlení pracovníků apod. 

Tato zóna prodělala mnohé změny jak díky vybudování samotné vodní stavby plavebního kanálu, 

úprav terénu, tak v rozvoji osídlení. I zde však docházelo k těžbě dříví.   

V zóně II výběrově došlo ke kompletnímu zpracování vybraných problémů, především těch méně 

známých, sporných nebo zaniklých. Samotný plavební kanál byl zmapován již v diplomové práci a je 

přístupný veřejnosti. Podle archivních pramenů i podle reliktů v terénu ale má různé sporné či špatně 

dostupné součásti, jako jsou závěrečné skluzy kanálu, odlehčovací stoky apod. a těmi a dalšími jsme 

se zabývali prostřednictvím terénního výzkumu i archivního studia. Ze zaniklých dřevařských obcí 

v této oblasti byla věnována pozornost zaniklé obci Preisleiten.  

 

2.3 Zóna III – oblast zázemí plavby a obchodu 

 

Jako zóna III je označena oblast toku Otavy a jejího nejbližšího okolí od soutoku Vydry s Křemelnou 

zhruba po město Sušici. Oblast tvořila důležité zázemí pro podnikání se dřevem, spojené s přípravou 

k jeho dalšímu transportu a obchodování. Nacházela se zde vaziště vorů, skladiště dříví, ale také 

zázemí lidských zdrojů, domy plavců a dřevařských dělníků či kanceláře a domy úředníků 

v dlouhoveské části panství. Z této oblasti byly výběrově zkoumané některé objekty, především pro 

doplnění celkového obrazu fungování schwarzenberského plavebního systému. I v této zóně 

docházelo k těžbě dříví, především v dlouhoveské části panství a také z pozemků, patřících městu 

Kašperské Hory. 
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2.4 Zóna IV – Otava od Sušice až po vltavské pražské odbytiště 

 

IV. zóna je uvedena spíše pro úplnost, protože si uvědomujeme, že celý systém transportu a obchodu 

se dřevem nekončil na panství, ani v Sušici, ale především v Praze. V archívu došlo k vyhledání a 

studiu úprav toku Otavy a Vltavy, včetně pražského odbytiště v souvislosti s důležitými provozy, 

spojenými s uskladněním a prodejem dříví. Práce uvádí k této zóně především poznatky z archivního 

studia kartografických pramenů spíše pro doplnění logiky věci. Studie se primárně tímto prostorem 

nezabývá, avšak ukazuje další možný směr pro další studie. 

Téměř všechny pomístní názvy zájmového prostoru mají původní německou verzi, některé dokonce 

nemají český ekvivalent. Archivní prameny, mapy i starší literatura pochopitelně uvádí pouze 

německá jména, také tak ale některá literatura novější. V textu práce uvádíme, pokud existují, české 

názvy s tím, že pro snadnější orientaci v textu a pro předcházení záměn a omylů uvádíme v Přílohách 

B1 a B2 této práce česko-německý a německo-český slovník používaných toponym. V tomto slovníku 

uvádíme také všechny nalezené a používané varianty jména jednoho konkrétního místa či objektu a 

přikládáme informaci, o jaký typ objektu se jedná105.  

 

3 ZÁJMOVÁ OBLAST V HISTORICKÉM VÝVOJI A KONTEXTU 
 

Chceme-li postihnout krajinné a sídelní změny v regionu v souvislosti se schw. podnikáním v oblasti 

obchodování s dřívím z velkostatku Prášily-Dlouhá Ves, je třeba stručné seznámení s předchozím 

historickým vývojem oblasti a její přírodními podmínkami včetně původní vegetace. Jak bylo uvedeno 

v kapitole o pramenech v části o literatuře, existuje celá řada odborné i populárně naučné literatury, 

jež se zabývá dějinami Šumavy, výběrově můžeme jmenovat starší práce původních německých 

autorů (Blau, 1932) nebo pozdější historické práce (Horpeniak, 2007) (Holý, 2007) (Steiner, 2001).  

Mnohé, především populárně naučné publikace, kompilují informace o historickém vývoji Šumavy od 

starších autorů, přičemž často opomíjejí nové poznatky. Například hned nejstarší, pravěké osídlení ve 

sledovaném regionu je tradičně hledáno až v laténském období mladší doby železné, která je 

spojována na našem území s Kelty. Nové studie, jak bude ukázáno níže, však dokazují, že bylo území 

využíváno člověkem již o několik tisíc let dříve.  

                                                           
105 Setkáváme se s názvy revírů, osad, hor, potoků, lesních tratí apod. 
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Vývoji oblasti z pohledu geologie, přírodních podmínek i dějin, spojených s člověkem se věnovala 

podrobně kapitola diplomové práce (Blažková, 2010a, s. 17–36). Přehledně je podaná např. v obsáhlé 

souhrnné monografii o Šumavě (Anděra, 2003). Zde informace o přírodních podmínkách oblasti jen 

stručně shrneme. Neboť seznámení s nimi je důležité pro vytvoření si představy o sledovaném 

regionu. Z hlediska historického dění se pak zaměříme především na hlavní sledovanou oblast zón I a 

II prostřednictvím zlomů a změn, zohledněné v širším vývoji regionu střední Šumavy v holocénu.  

 

3.1 Přírodní podmínky  

 

3.1.1 Geologie 

Geologii Šumavy podrobně zpracovává publikace, vydaná NP Šumava (Babůrek, 2006)106. Šumava je 

součástí Českého masivu, který patří do prvohorního variského pásemného pohoří (vzniklo asi před 

380–280 miliony lety), které zasahuje ze Španělska až do střední Evropy. V rámci Českého masivu pak 

je Šumava součástí šumavského moldanubika, oblasti vltavsko-dunajské elevace, které je tvořeno 

vyvřelými horninami, jako jsou žuly, diority a horninami přeměněnými, jako jsou fylity, svory a ruly a 

je největší částí a nejstarší geologickou strukturou Českého masivu. Na začátku čtvrtohor, před asi 

dvěma miliony lety v období pleistocénu, byla Šumava v dobách ledových asi dvanáctkrát pokryta 

ledovcem. Ledové splazy rozrušovaly skalní masiv a hrnuly před sebou horninovou drť, nechaly za 

sebou karové stěny a morénové valy, kde vznikla ledovcová jezera. V pleistocénu také díky zamrzání a 

rozmrzání vznikla kamenná moře. V následných ledových dobách docházelo v Pootaví ke značnému 

mrazovému zvětrávání hornin a zvětralinami byla zanášena říční údolí. V dobách meziledových se 

řeky zahlubovaly do svých naplavenin i do skalního podloží, zahlubovaly se do kaňonů. V korytu Vydry 

je možné vidět balvany s tzv. obřími hrnci, které vznikly vířením vody. Usazeniny z jednotlivých dob 

ledových se nad toky zachovaly v podobě říčních teras, ne však v našem regionu, ale až na středním 

toku Otavy. Většina území zóny I a II je tvořena přeměněnými horninami – svorovými rulami, 

prarulami až migmatity a hlubinnými vyvřelými horninami, žulami. 

Geomorfologie 

Šumava spolu se svým podhůřím tvoří geomorfologický celek, Šumavskou hornatitu, která se dále 

člení na další geomorfologické celky. Naše sledovaná oblast patří do oblasti Šumavské pláně a 

částečně také do Svatoborské vrchoviny. Evropským geomorfologickým unikátem je velká náhorní 

                                                           
106 Kapitola o přírodních podmínkách je zpracovaná s použitím této knihy a knihy Geologická minulost České 
republiky  (Chlupáč, 2002). 
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plošina šumavských plání s rozlohou 450 km2 a nadmořskou výškou kolem 1000 m n. m. Je to starý 

zvětralý plochý povrch, který vznikl během druhohor a ve starších třetihorách zarovnáním staršího 

horstva a nebyl dosud tvarován říční erozí. Na těchto pláních jsou také největší šumavská rašeliniště. 

Šumava je chudou oblastí na nerostné suroviny. V našem regionu byla ložiska zlata především na 

Kašperskohorsku, v okolí Modravy a Horské Kvildy a v blízkosti toků Křemelné a Vydry a jejích přítoků.  

Půdní pokryv je na Šumavě poměrně jednotný, protože i mateční horniny jsou dost jednotvárné. Do 

800 m n. m. převažuje hnědozem, mezi 1000 a 1200 m n. m. tzv. rezivá půda a nad 1200 m n. m. 

převažují podzolové půdy, jsou to půdy lesní a lesních pastvin. V nejvyšších polohách a na příkrých 

svazích jsou tzv. litozemě, málo vyvinuté půdy. Pro pláně na sledovaném území jsou typické rašelinné 

půdy tam, kde se zadržuje voda. Jejich hloubka je až 8 metrů a jsou chráněné. V prohlubeninách 

šumavských plání se nacházejí horská vrchoviště, slatě. V blízkosti naší oblasti se nachází hlavní 

evropské rozvodí mezi Severním mořem, kam vodu z plání odvádí Otava s Vltavou, a Černým mořem. 

 

3.1.2 Klima a vegetace oblasti  

 

Klima ve sledované oblasti je chladné s dlouhými zimami a krátkým létem, klimatologové označují 

jeho jižní nejvýše položenou část za mrazivou, severněji pak za studenou, dále chladnou v okolí 

Kašperských Hor a přechodnou klimatickou oblast v okolí Sušice. Průměrný roční úhrn srážek je s 

800–840 mm vyšší, než průměr ČR.  

Během holocénu umožnilo mírnější klima optimální rozvoj lesů. Přestože se druhová skladba lesů ve 

sledu klimatických dob obměňovala, nebyly původní dřeviny ze svých stanovišť nikdy zcela vytlačeny 

(Jelínek, 2005, s. 8). V první fázi holocénu, v preboreálu (8300–7700 let BC), kdy se začalo klima po 

poslední době ledové oteplovat, převažovaly vrby, borovice, břízy, osiky a lísky. Boreál (7700–6000 

BC) byl teplým obdobím příznačný šířením lísky na úkor borovice i ve vyšších polohách než je 1000 m 

n. m. V atlantiku (6000–4000 BC) byl vlhký a teplý a ve vyšších polohách převážil smrk, jedle a místy 

buk a jedle i s příměsí dubu. Epiatlantik (4000–1300) se vyznačoval stále teplým, ale méně vlhkým 

klimatem. Ve vyšších oblastech převládl smrk a buk. V době subboreálu (1300-700 let BC) byl teplý a 

suchý na Šumavě převládl buk a jedle, následované smrkem a borovicí. V subatlantiku (700BC–400 

AC) bylo klima chladnější a vlhčí, horní hranice lesa se ustálila v dnešní výši. V horách převládl smrk 

následován bukem, dubem a borovicí (Ložek, 2007, s. 19, 23, 46). Takový smíšený les přetrval až do 

hospodářských úprav lesů, jimiž se bude práce zabývat dále, kdy každý zásah do původních porostů 
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působí nepříznivě na tyto dřeviny a přispívá k rozšiřování smrku. Tímto obdobím se budou zabývat 

následující kapitoly. 

 

3.2 Historie osídlení 

 

Šumava vykazuje díky své nadmořské výšce, těžší dostupnosti a nepříznivým přírodním podmínkám 

pro zemědělství odlišný model osídlení než jiné regiony Čech. Území bylo osidlováno později, 

pomaleji a v menší míře. Následné řádky si nekladou za cíl přinést podrobný popis jednotlivých 

historických období, ale zaměřují se spíše na události v jednotlivých etapách vývoje, které byly pro 

vývoj regionu nějakým způsobem významné a zlomové.  

 

3.2.1 Pravěk – sezónní osady lovců a sběračů, zlato a dálkové cesty 

 

V pravěku je zájmová oblast zóny I a II tradičně považována za neosídlenou. Nejstarší lidská činnost je 

zde kladena až do období mladší doby železné, které je spojováno na našem území s Kelty (Slabina, 

2005). Nové studie, jak bude ukázáno níže, však dokazují, že bylo území využíváno člověkem již o 

několik tisíc let dříve. Poslední archeologické studie však dokazují již mnohem starší osídlení vyšších 

partií v období střední doby kamenné, mezolitu (Čuláková, 2012a), (Eigner, 2017). Posouvají tak 

využívání území v blízkosti Modravy o několik tisíc let hlouběji do minulosti. Mezolitičtí lovci a sběrači 

zde zakládali letní sezónní, osady a soustředili se na lov lososů. Výzkumem byla asi 8000 let stará 

sídliště prokázána v okolí Javoří Pily u Roklanského potoka, tedy v zóně I, zájmového prostoru této 

práce.  

Další pravěké stopy v regionu jsou spojeny se společenskými změnami doby halštatské, která je na 

Šumavě spojena s pronikáním Keltů do oblasti a se vznikem několika hradišť, jako jsou Sedlo nad 

Albrechticemi nebo Obří hrad u Popelné (Slabina, 2005, s. 12), jsou však od sledovaného území 

poměrně vzdálena. Blíže byly objeveny nálezy laténských keramických zlomků a mincí v okolí 

Kašperských Hor a nejnověji pak laténské sídliště severně od Prášil v oblasti bývalé osady Frauenthal 

na břehu Křemelné (Čuláková, 2012b), což posunulo doposud hranici osídlení Kelty na střední 

Šumavě blíže k sledované zóně I a II. Keltské osídlení je spojováno s dobýváním zlata rýžováním ze 

sekundárních ložisek, není tudíž vyloučena ani pravěká rýžovnická činnost v oblasti I. zóny, kde se 
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nacházejí sejpy107 například v oblasti bývalé Roklanské nádrže (viz kapitola str. 5.3.2.1 a Příloha D6: 

43, 44) a jinde. Jejich datace je však obtížná a většinou jsou považovány za středověké (Kudrnáč, 

1971).  

Šumavou prochází několik významných historických obchodních cest, spojujících Bavorsko s Čechami, 

jednak několik větví tzv. Zlaté stezky, jejíž původ je hledán v období středověku (Kubů, 2007), a také 

Vintířova stezka. Vzhledem k prokázanému pravěkému dálkovému pohybu zboží se lze domnívat, že 

v nějakých variantách stezky fungovaly již v pravěku. Z částí obou stezek jsou prokázány jednotlivé 

pravěké nálezy a např. výše zmíněné nově objevené laténské sídliště leží přímo na trase Vintířovy 

stezky. Stezkám se blíže věnuje další podkapitola. 

 

3.2.2 Středověk – zlatá horečka, obchodní stezky, sklářství a královácké rychty 

 

Osidlování Šumavy108 z bavorské strany bylo organizováno benediktýnským klášterem v Nieder 

Altaichu již v 9. a 10. století. Začátek kolonizace hraničního hvozdu ze severní strany sahá do konce 

10. století a podílel se na ní nově založený Břevnovský klášter.  

Ve středověku dle pozemkového regálu patřila veškerá půda v zemi panovníkovi, který s ní mohl 

libovolně nakládat. Hraniční hvozd, nebo také Královský hvozd, se rozprostíral prakticky podél celé 

jihozápadní hranice České země a tvořil jednolitý zalesněný prostor, proto byl také považován za 

přirozenou součást obrany země a dlouho bylo zakazováno jeho mýcení. Systém hradské soustavy, 

zaváděný již od konce první poloviny 10. století Boleslavem I., vyústil v polovině 11. století, za vlády 

knížete Břetislava I., v osazování hlavních zemských bran novými usedlíky. Osidlován byl i severní 

okraj českého Hraničního hvozdu. Břetislav I. vydal roku 1041 list, ve kterém první obyvatele 

Královského hvozdu a jejich potomky osvobodil od daní, měli chránit hranice proti sousedním 

Bavorům (viz kapitola 3.2.4 o vývoji majetkového uspořádání regionu). Avšak k výraznějšímu vstupu 

do Hraničního hvozdu docházelo až ve 13. století, kdy v jeho východní oblasti k podpoře kolonizace 

založili Rožmberkové v roce 1259 cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě. Král Přemysl Otakar II. začal 

při velkolepém programu výstavby měst ve vnitrozemí Čech i s kolonizací jeho okrajových částí. V 

roce 1263 založil cisterciácký klášter Zlatá Koruna, v roce 1265 České Budějovice a v roce 1273 povýšil 

Sušici na královské město. V roce 1273 Přemysl Otakar II. definitivně připojil území hraničního hvozdu 

                                                           
107 Sejpy jsou haldy hlušiny, vzniklé při rýžování zlata na březích zlatonosných potoků, navršené z říčního písku a 
valounů až do několikametrové výšky.  
108 Kapitola je zpracována na základě starší německé (Blau, 1932) i novější historické literatury (Holý, 2007) 
(Steiner, 2001). 
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k Českému království a poté se na kolonizaci dalších částí severního okraje Hvozdu podíleli Janovičtí, 

Bavorové ze Strakonic a páni na Velharticích. 

Hnací silou kolonizace na jih a vzhůru do hor byla vidina zlata. V první polovině 14. století vznikly 

v našem sledovaném regionu (zóně III) osady Rejštejn a Kašperské Hory, které byly Janem 

Lucemburským povýšené na horní město109. Díky dostatku surovin jako je dřevo a křemen a hojnému 

výskytu vodních toků se zde od středověku rozvíjelo sklářství a v menším měřítku také železářství. 

Postavení horního Pootaví bylo již ve středověku významné. Přesto byla oblast oproti ostatním 

Čechám díky nepříznivým klimatickým podmínkám a náročnému terénu zalidněna velmi řídce.   

Rýžování a později dolování zlata učinilo z horního Pootaví důležitou součást středověkého českého 

státu. Ve 13. a 14. století byly Čechy obecně považovány za velmoc v produkci zlata. V regionu se 

vyskytují dvojí pozůstatky po dobývání zlata. Jednak jsou to již výše zmíněné sejpy, které se nacházejí 

při zlatonosných potocích i v naší I. zóně. A jednak pozůstatky těžby ve zlatodolech, rozvíjené od 13. 

století nejblíže v okolí Kašperských Hor, Rejštejna a Kvildy (Kudrnáč, 1971, s. 52), svědectvím o nich 

jsou tzv. stařiny, které často vytvářejí řady ve směru křemenných žil.  Rýžování a těžba zlata byly ve 

středověku příčinou prvního většího proměňování zdejší krajiny člověkem. Díky zlatu postoupilo 

osídlení do horských oblastí, kde docházelo ke kácení dříví pro nové osídlení. Okolí zlatonosných 

potoků se proměňovala na skládky hlušiny, které jsou patrné dodnes110.   

Síť stezek, označovaná souhrnně jako Zlatá stezka111 byla obchodní trasa, prostřednictvím níž se ve 

středověku přepravovala zejména solnohradská sůl z Pasova do Čech112, nejstarší zmínka o stezce 

z Pasova do Prachatic je z poslední třetiny 10. století. Od 14. století však fungovaly její tři linie, dolní 

část vedla z Pasova do Prachatic přes Waldkirchen a Volary, střední část z Pasova do Vimperka přes 

Strážný a nejmladší horní část z Pasova do Kašperských hor přes Kvildu, která byla založena ve 14. 

století strakonickým klášterem jako kolonizační ves. V zóně I a II, vymezené pro potřeby práce, se 

nachází jednak část kašperskohorské větve Zlaté stezky a jednak část Vintířovy stezky, překračující od 

                                                           
109 Královským městem se Kašperské Hory staly až na konci 16. století.   
110 V 16. stoletím jsou, dle písemných pramenů, rýžoviště i povrchová zlatá rudná ložiska v Pootaví většinou 
vyčerpána (Kudrnáč, 1971, s. 66). Další pokusy o novou těžbu zlata navázaly v 60. letech 18. století, a také v 
první polovině 19. století a mezi lety 1917–1930. Ovšem těžba zlata již nikdy nedosáhla takových rozměrů jako 
ve středověku. 
111 Informace o zlaté stezce jsou čerpány z prací Františka Kubů a Petra Zavřela (Kubů, 2007, 2009) a také Josefa 
Štemberka a Johanna Fuchse (2003). 
112 Obchodní cestou proudila na sever především alpská sůl z Reichenhallu, Halleinu či Hallstadtu, ale také 
drahé látky, Na Kašperskohorské také jižní plody, koření a víno, opačným směrem na výměnu hlavně obilí, 
chmel, pivo, med, vlna, kůže, slad nebo dobytek. Prameny uvádí, že stezka mohla za týden sloužit přejití 1200 
naložených koní. Kolem cesty byla budována stanoviště pro občerstvení, především u pramenů pitné vody, kde 
vznikala menší sídla, jako např. Volary. Předpokládá se, že se zbožím do českých zemí po stezce proudili také 
noví osadníci.  
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hranice s Bavorskem po Prášilském potoce přes Prášily a Hartmanice do horního Pootaví (Čuláková, 

2012b, s. 104). Část kašperskohorské větve stezky hranice s Bavorskem překračovala v prostoru 

Bučiny a vedla pak severně ke Kvildě a dále ke Kašperským Horám (Kubů, 2009). Zájmové území 

úplně nezasahuje. Zasahuje jej však její další trasa, která byla založena později ve 14. století a která 

vedla z Pasova obloukem přes Halls, Tittling a Grafenau pod Luzný a poté do Čech kolem Filipovy Huti 

do Horské Kvildy, kde se napojovala na Kašperskohorský úsek. Tento úsek, vedoucí přes Luzenské 

údolí a Březník je kartografickými prameny označována jako Zlatá cesta (viz pozn. 209 a Příloha C10), 

Karel IV. ji zamýšlel jako součást dálkové obchodní cesty z Čech přes Saltzburg do Benátek. Vedle 

hradu Kašperk, založil Karel IV. na této trase i město Grafenau. Kašperské Hory od něj získaly právo 

skladovat zboží, stezka tedy nejspíše končila na tamějším náměstí (Kubů, 2009, s. 28). V terénu jsou 

dodnes zachovány pozůstatky stezky, které se projevují jako hluboce zaříznuté úvozové cesty 

v lesním svažitém terénu anebo jako mělké a široké koleje na rovině.  

V oblasti II. a III. zóny je doloženo pro období středověku také zakládání hamrů a především skláren, 

pro které zde byly suroviny a se kterými souvisela také lesní řemesla, jako uhlířství a výroba potaše113. 

Šumava patří k nejstarším centrům sklářství v Čechách, své počátky tu má ve 14. století. Výrobu skla 

podnítily změny v Českém království od 13. století, kdy v souvislosti s městskou kolonizací začala 

poptávka po stolním skle ze strany nově zakládaných měst, klášterů i panských sídel. Šumava byla 

vhodnou zejména díky velké surovinové základně dříví, křemenné a vápencové suroviny a vody.  

Středověké sklárny nejblíže sledovanému území jsou doloženy ve Svojši a Polesí v okolí Kvildy a řeky 

Křemelné a Prášil. Byly provozovány především s osadníky královských svobodných rycht, které od 

13. století střežili hranici, stezky i zlaté doly. Byli svobodní a podléhali přímo českému králi, který jim 

uděloval čestné výsady.   

Sklářské a železářské hutě přispěly značnou měrou k proměňování krajiny, díky spotřebě velkého 

množství dřeva na dřevěné uhlí, potaš a topení. Lesy v okolí hutí byly ostrůvkovitě vytěžovány. 

Vznikaly první holiny, které nebyly nijak uměle obnovovány. Vytěženou oblast výrobci opustili a 

usadili se jinde, kde byla zásoba dřeva opět dostatečná. Vykácené plochy byly odkázány na 

přirozenou sukcesi, ke které docházelo během několika dekád. Např. v okolí Kašperských Hor, kde 

bylo železných hutí a zlatodolů několik, se uvažuje o první krizi a vyčerpání zásob dřeva. Stopy 

v podobě povrchových nerovností zůstaly i po povrchové těžbě a sběru křemenné suroviny.  

 

 

                                                           
113 Více o lesních řemeslech např. (Nedvěd, 2009), k potaši pak (Woitsch, 2003). 
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3.2.3 Novověk – předindustriální výroba (sklářství) a podnikání šlechtických rodů 

 

Vyšší horské, lesy porostlé oblasti Královského hvozdu začaly být ve větší formě osidlovány až 

v polovině 16. století, v souvislosti s rozvojem svobodných královských rycht. Pokračovala tradice 

sklářství a železářství, které po stagnaci během třicetileté války dosahovaly do té doby nevídaných 

rozměrů.  

Od 13. století byl Královský hvozd, připojený Přemyslem Otakarem II. v roce 1273 k Českému 

království, územím svobodných králováckých rycht, tzv. Králováků (Künischen Freibauern), kteří byli 

 

Obr. 1 Území králováckých rycht v Královském hvozdu k roku 1613, podle (Steiner, 2001). 
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potomky německých osadníků, jež sem usadil již v polovině 11. století kníže Břetislav I. (viz výše). 

Členění a samospráva králováckých rycht jsou známy až ze začátku 17. století (Holý, 2007). Území 

Královského hvozdu s rychtami patřilo panovníkovi a králováci byli jeho přímými poddanými, jež měli 

za úkol střežit hranici. Svobodných rycht, samosprávných celků, pod které spadalo vždy několik 

dvorců, bylo nejdříve osm, německá Svatá Kateřina, Hamry, Hojsova Stráž, Zhůří, Kochanov a Zejbiš a 

částečně české Stodůlky a Stachy později dvanáct ještě s Javornou, Novými Stodůlkami, Velkým 

Borem a Prášily.   

Území zón I a II (dělení této práce) patřila pod největší rychtu Stodůlky (obr. 1) o rozloze 236 km2, 

kterou tvořilo 21 dvorců. V roce 1617 bylo ve stodůlecké rychtě 13 usedlíků, v roce 1630 15, v roce 

1654 23, roku 1713 34, roku 1734 40, josefský katastr uvádí 70, stabilní katastr 92 a množství 

bezzemků. V polovině 18. století vznikaly skupiny samot a osady hlouběji v lese, které tvořily tzv. 

stodůlecké podíly, podle stabilního katastru 112 usedlíků s půdou a 134 bezzemků (Holý, 2007, s. 

235–236). Důležitým centrem stodůlecké rychty se v 18. století stalo Srní a významný byl také dvorec 

Antýgl se sklárnou114.  

K velkému rozsahu sklářství došlo na Šumavě od 16. století. Malé šumavské lesní sklárny na rozdíl od 

těch větších v podhůří, které vyráběly i luxusnější zboží, v této době stále vyráběly obyčejné levné 

sklo. Ve vyšších polohách kolem 1000 m n. m. se sklárny zakládaly až v 18. století, dříve spíše v nižších 

polohách115.  

V sledované oblasti této práce pokračuje nebo je obnovena činnost skláren u Svojše (1523–1629) a 

Podlesí (1584–1891). V 17. století se počet skláren na Šumavě výrazně neměnil především kvůli 

třicetileté válce. Po třicetileté válce docházelo k obnovování a rozkvětu výroby, během 18. století jich 

na Šumavě vzniklo nejvíce (Fröhlich, 2003). Zakládali je jednak králováčtí rychtáři a jednak šlechtické 

rody, které zde začaly pozemky kupovat. U Kvildy Hraběcí huť (1794–1888) a Antonínova huť (1796–

1809), dále Filipovou Huť (1785–1820), pojmenovanou po Filipu Kinském a huť Antýgl (1786–

                                                           
114 Oproti ostatním poddaným měly rychty speciální práva. Byly spravovány hejtmanem a později vrchním 
rychtářem, který byl svobodně volen. Rychtáři vykonávali část vrchnostenské moci, které jinde prováděla sama 
vrchnost. Měli várečné právo, právo svobodného šenku, svobodného dovozu piva, svobodného užívání svých 
pozemků, lovu zvěře a ryb, pálení dřevěného uhlí, právo k udělení provozování živnosti. Obyvatelé rycht 
nemuseli vrchnost žádat o povolení ke sňatku, k přesídlení apod. Daně odevzdávali přímo příslušné krajské 
pokladně a v pozemkových, stejně jako v záležitostech kontribučních vystupovali jako samostatné dominium. 
Vrchnost k nim však neměla povinnosti jako k jiným poddaným jako je podpora v době nouze apod. (Blau, 
1932). Rychty platily z vlastních prostředků svou ústřední režii, stejně jako stavbu cest a mostů. 
115 Skelné hutě 14.–18. století byly jednoduché dřevěné stavby. Kolem vlastní huti stávaly domy skelmistrů, 
flusárna, stoupy na křemen, kůlny, chlévy, hospoda. S rozvojem větších skláren v 18. století, později také pily, 
leštírny a brusírny. 
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1808)116. Tyto vysoko položené sklárny produkovaly především užitkové sklo, jako jsou lahve, flakony, 

lahvičky na tabák, ale také páteříky, knoflíky a okenní terče. Hutě v Kvildě byly proslulé výrobou 

podmaleb. Hutě se začaly specializovat též na tabulové a zrcadlové sklo. Dalšími sklárnami z tohoto 

období v našem regionu byly Stará (před 1757–1782) a Nová Zelenohorská huť (1782–1799), 

páteříková huť u Stodůlek (zal. 1713), Jelenov (1714–1768. Dále se regionu týkají, tři huti v Podlesí, 

které fungovaly po celé 18. století. V blízkosti sklářských hutí byly pro potřeby sklářů zakládány 

pivovary117.  

Zánik mnoha hutí můžeme dát do souvislosti s růstem ceny dříví, které bylo pro vrchnost výhodnější 

prodávat v odbytištích v nížinách, pro naši oblast především v Praze, což bude rozvedeno dále. 

Sklárny, které spotřebovávaly hodně dřeva, začaly být tedy z ekonomického hlediska nadále 

nežádoucí, jako např. hutě v Antýglu, obě hutě v Kvildě, Nová Zelenohorská huť i Filipova huť, tedy ty 

ve vyšších polohách, kde byly značné zásoby dřeva. Podnikatelské záměry knížete Kinského se vlivem 

výše zmíněných změn proměnily a již neměl o produkci skla na svých pozemcích zájem. Proto zdejší 

huť zrušil a filipohuťské chalupy osadil rodinami dřevařů. Naopak v 19. století vznikly a fungovaly 

sklárny v nižších polohách u řeky Otavy ve Zlaté Studni (1799–1880), proslulé v Anníně (40. léta 18. 

století a 1796–1945) a v Klášterském Mlýně (1836–1947) u Rejštejna, kde dodnes stojí domky 

bývalých sklářů z přelomu 19. a 20. století118. 

Lesy Stodůlecké rychty byly nejméně dotčeny ze všech díky své odlehlosti a nepřístupnosti lesů. 

Například oblast rychty Stachy byla využívána Kašperskými Horami. Např. lesní oblasti rychty Sv. 

Kateřiny byly dle komisí královské komory již koncem 16. století dost ztenčeny.   

 

3.2.4 Vlastnické poměry a správní členění regionu před vlastnictvím Schwarzenbergů 

 

                                                           
116 Fröhlich klade polohu huti Antýgl mezi dnešní Filipovu Huť a Horskou Kvildou, tedy na druhou stranu vrcholu 
Antýglu, než je bývalý královácký statek Antýgl na břehu Vydry (Fröhlich, 2003, s. 622). 
117 Od 14. do 19. století je na Šumavě doloženo celkem více než 120 skláren (Fröhlich, 2003, s. 615) (Fröhlich, 
1989), které velmi často měnily svá stanoviště, neboť vytěžily dřevo na svém původním stanovišti. Sklárny byly 
zakládány blízko vodních zdrojů a v blízkosti dopravních cest, také u Zlaté stezky. Středověké sklárny sestávaly 
většinou z jedné budovy se zděnou pecí a kamennými pánvemi, která byla zároveň hutí a zároveň obydlím pro 
rodinu skelmistra a jeho pomocníky. 
118 Více o sklárnách a sklářích na Šumavě (Fröhlich, 1989, 2003), (Lněničková, 1996, 2011), (Kudrlička, 1987). 
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Od středověku až do přelomu 18. a 19. století, kdy jej koupili Schwarzenbergové, prošlo území 

poměrně složitým vývojem, co se týče vlastnických poměrů119.   

Zájmové území této práce patřilo do oblasti pohraničního Královského hvozdu. Dle pozemkového 

regálu, patřila veškerá půda v zemi panovníkovi, který s ní mohl libovolně nakládat. Břetislav I. vydal 

roku 1041 list, ve kterém první obyvatele Královského hvozdu a jejich potomky osvobodil od daní. Ve 

druhé polovině 12. stol. věnoval Vladislav II. oblast kolem hradiště na vrchu Sedlo klášteru ve 

Windbergu. Část Královského hvozdu roku 1192 připadla jako věno dcery českého vévody Bedřicha i 

s městem Sušicí do majetku bavorského hraběte von Bogen. Zpět se pak k českému království území 

vrátilo roku 1242. Po bitvě u Mühldorfu bylo Přemyslem Otakarem II. odstoupeno Bavorsku a 

k Českému království se definitivně vrátilo až s Pražským mírem roku 1273. Téhož roku udělil Přemysl 

Otakar II. Sušici statut města, byla prvním městem nejblíže zájmové oblasti práce. Královský hvozd 

býval jakožto panovníkův majetek často dáván ve formě zástav do držení různým šlechtickým rodům, 

jako byli např. Janovští z Janovic, Švihovští z Rýzmberka a Rábí, Lobkovicové, Kolovratové, 

Šternberkové, Mansfeldové, Kinští, Schwarzenbergové a další. Kolem roku 1273 věnoval Přemysl 

Otakar II. Janovickým další rozsáhlé oblasti hraničního hvozdu až do prostoru domažlické zemské 

brány jako zástavní zboží. Janovičtí, Bavorové ze Strakonic a pánové na Velharticích se pak podíleli na 

kolonizaci dalších částí severního okraje hvozdu. 

V roce 1492 se dostalo území hvozdu do zástavy, ze které se jeho obyvatelé, králováci, vykoupili. Také 

v roce 1578 byl hvozd zastaven Janu z Lobkovic za 5000 grošů, ale králováci se opět vykoupili králi 

Matyášovi v roce 1617. Ale po Bílé hoře v roce 1623 byly opět zastaveny španělskému císařskému 

generálu Donu Martinu Hoef Huertovi, který chtěl králováky, kteří sympatizovali s českým 

stavovským povstáním, zbavit všech práv. V roce 1623 byl spor vyřešen a císař královákům potvrdil 

jejich stará práva a svobody, což posléze potvrdil i Ferdinand III. 

V roce 1640 královská komora prodala šest z rycht Oldřichu Adamovi Popelu z Lobkovic. Rychty 

Stodůlky a Stachy, které zasahují naše území, téhož roku koupil hrabě Albrecht Libštejnský z Kolovrat. 

Z těchto dvou rycht vzniklo později Prášilské panství. V roce 1674 šest lobkovických rycht přešlo do 

držby Kolovratů – Krakovských, kteří v roce 1714 přikoupili i rychtu Stodůlky a Stachy, čímž byla 

spojena oblast Královského hvozdu do jedněch rukou. Již však v roce 1725 získal všechny rychty rytíř 

Karel Richard von Schmidlin, který byl podvodný spekulant, jak se později ukázalo. V roce 1731 

z konkurzní podstaty po von Schmidlinovi rychty Stodůlky a Stachy získala kněžna Eleonora 

                                                           
119 Kapitola je zpracována na základě knihy Geschichte der künischen Freibauern im Böhmerwalde… (Blau, 
1932), článku Emila Janouška (1938), (obě práce vycházejí z archivního studia), a také z vlastního studia 
archivních dokumentů Středního oddělení Schwarzenberské ústřední kanceláře v SOA v Třeboni, Český 
Krumlov. 
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Mansfeldová, které od ostatních šesti zůstaly oddělené, ty koupil v roce 1757 hrabě Palm- 

Guldenfingen. 

V letech 1654–1751 byly jižní Čechy rozděleny na základě berní ruly do dvou krajů. Bechyňského se 

sídlem v Bechyni a Prácheňského se sídlem v Písku, kam patřily také Horažďovice, Sušice a téměř celá 

Šumava. Roku 1751 vznikl ještě Budějovický kraj, území bylo přerozděleno, avšak naše oblast dále 

patřila k Prácheňskému kraji.  

 

3.2.5 Vznik Prášilského panství a kolonizace 18. století 

 

Od roku 1731 byl základ Prášilského panství, rychty Stodůlky a Stachy, v rukou kněžny Eleonory 

Mansfeldové (která mj. rozdělila rychtu Stodůlky na dvě části Staré a Nové Stodůlky). Během jejího 

působení došlo ke kolonizaci odlehlejších oblasti včetně I. a II. zóny. Vznikly nové osady jako Hůrka, 

Zelená Hora (1733), nebo Modrava (1734) aj. Její syn Jindřich prodal majetek v roce 1749 za 23 000 

zlatých sklářskému podnikateli Vavřinci Gattermyerovi, který na lesní samotě Finstere Stube v 

místech dnešních Prášil založil skelnou huť na výrobu zrcadlového skla a později ještě dvě brusírny, 

pivovar a zámeček. V roce 1752 zde založil Prášily, které učinil administrativním centrem nového 

panství, které zahrnovalo území Stašské, Starostodůlecké a Novostodůlecké rychty. Podnikání se 

Gattermayerovi pro složité přírodní podmínky a protesty sedláků z okolních králováckých rycht 

nedařilo a finanční tíseň jej v roce 1754 donutila zadlužit se deseti tisíci zlatými hraběti Josefu Janu 

Maxmiliánovi Kinskému. V roce 1763 z konkurzní podstaty Gattermayerova dědice Jana Josefa získal 

panství za 26 800 zlatých hrabě Josef Kinský z Vchynic a Tetova. Ten založil novou huť v Nové Studnici 

a Zelené Hoře (1765) a založil novou osadu Gsenget (1772), Jeho dědic Filip Kinský pak založil Filipovu 

Huť s hutí a osadou (1785) a osady Vchynice a Tetov (1792). Od roku 1766 začaly být rychty uváděny 

pod společným názvem „Statek Prášily“ podle sídla vrchnostenského úřadu. Kinští v roce 1776 koupili 

a připojili k panství ještě statek Dobrá Voda a koncem roku 1798 jej prodali knížeti Josefu 

Schwarzenbergovi.  

 

3.2.6 První výměry prášilských lesů a plány plavby do Prahy 

 

První zmínky o plavení dříví po Křemelné, Vydře a jejích přítocích pocházejí z 16. století. Rychtáři 

Stodůlecké rychty plavili dříví po Otavě od Čeňkovy Pily do Sušice a po roce 1780 začalo s plavením 
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dříví ze svých lesů po Otavě také město Kašperské Hory, v té době především pro potřeby skláren 

v regionu (Blau, 1932).  

První údaj o výměře zdejších lesů, zjištěný spíše pouhým odhadem, přináší až tereziánský katastr 

z roku 1757120. Vykazuje 31 974 strychů lesa, tj. přibližně 9200 ha, z toho polovina byla bez výnosu. 

Měkkých a smíšených lesů uvádí katastr 26 440 strychů, lesů u skláren 3690 strychů, porostlin 944 

strychů a vyklučených 900 strychů (Ministr, 1963, s. 8). Jako jediný způsob zužitkování dřeva je 

uváděna spotřeba sklárny.  

Pevný základ lesnímu hospodářství přinesl spolu s první výměrou lesů podle tratí teprve josefský 

katastr, sestavený v letech 1785–1789. Na Prášilském panství se při jeho vyměřování vlastně poprvé 

proniklo do hloubi zdejších lesů a zjištěný rozsah výměry lesů a dřevních zásob, které tento katastr 

přinesl, zůstaly na dlouhou dobu základem pro těžení i jiné kalkulace. Za základ byly zvoleny 

jednotlivé lesní komplexy, tzv. lesní tratě, většinou jednotlivé vrchy. Tratě dostaly právě v této době 

stálé, později jen málo měněné názvy121. Každý celek byl samostatně zaměřen, popsán a odhadnut. 

Byla již odlišena vlastní lesní půda od bažin a slatin. Celkem bylo zjištěno přes 23 000 jiter tj. 13 237 

ha plochy, z toho vlastní lesní půdy 21 600 jiter, slatí bez porostu 810 jiter a jiná neplodná půda 684 

jiter (390 ha). Vedle popisu lesů jsou v katastrálních elaborátech také odhady dřevních zásob. Při nich 

je stanovena zásoba na jedno jitro. Vynásobením výměrou je pak stanovena celková dřevní zásoba 

v mýtním věku. Možná roční těžba je pak odvozena od tzv. doby obmýtní, tj. doby, za kterou les 

dosáhne optimální mýtní věk. Objem roční těžby se tedy získá podělením celkové dřevní zásoby 

stanovenou dobou obmýtní. Ta byla na Prášilském panství stanovena diferencovaně pro každý lesní 

úsek. Elaborát popisuje jednotlivé lesní celky, což zachycuje Tab. 1. 

                 Plocha            Slatiny          

        Les   jiter   sáhů    jiter   sáhů         Hmota ( sáhů )                        

 

Steindlberg 

 

1413 

 

36 

 

12 

 

1469 

54 647 tvrdého 

109 296 měkkého 

 

Scheuereck 

 

168 

 

132 

 

- 

 

- 

756 tvrdého 

5294 měkkého 

                                                           
120 Práce uvádí historické míry, nepřevádí je většinou na dnešní jednotky, k některým přepočtům byly použity 

informace z metrologických příruček (Hofmann, 1984), (Chvojka, 1982). 
121 Samotné názvy byly sice staršího data, ale teprve josefským katastrem jsou přesně lokalizovány. 
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Bernsteindlberg 719 32 - - 103 538 měkkého 

Hirschspreng 956 l466 3 1116 137 795 měkkého 

Fallbaum 470 909 9 359 67 761 měkkého 

 

Schätzenwald 

 

1684 

 

715 

 

20 

 

815 

30 993 tvrdého 

278 944 měkkého 

Gayerruck 831 270 124 1229 149 610 měkkého 

Kaltstauden 2142 631 145 1187 334 213 měkkého 

Mühlbuchet 476 248 - - 71 423 měkkého 

Steinerberg 1199 147 22 1522 159 479 měkkého 

Plattenhausen 43 1325 12 1368 6529 měkkého 

Spitzberg 664 133 30 890 99 612 měkkého 

Ruhrreuth 640 791 23 335 96 074 měkkého 

Mohrberg 313 1534 5 523 46 465 měkkého 

Schwarzberg 1965 903 57 55 310 559 měkkého 

Modlwald 564 696 2 91 106 113 měkkého 

Hanifberg 695 389 9 1542 130 706 měkkého 

Preisleiten 602 1371 21 1433 85 605 měkkého 

Antigl 189 1058 8 300 17 507 měkkého 

 

Kasparschachten 

 

1266 

 

1114 

 

162 

 

1431 

60 801 tvrdého 

121 603 měkkého 

Adamsberg 528 898 52 1542 61 313 měkkého 

     5505 tvrdého 
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Plohausen 1179 1278 116 19 159 666 měkkého 

 

Seeruck 

 

1351 

 

386 

 

9 

 

674 

12 701 tvrdého 

241 331 měkkého 

 

Mittagberg 

 

1317 

 

1417 

 

2 

 

438 

6 062 tvrdého 

236 428 měkkého 

 

Seckerberg 

 

94 

 

260 

 

- 

 

- 

2 762 tvrdého 

5 524 měkkého 

Tab. 1: Výměry lesů a dřevních zásob podle josefského katastru. 

Poznámky z katastru hovoří o množství polomů a malém ročním přírůstku a malé ceně dřeva a nulové 

poptávce po stavebním dříví, jehož odvozu zabraňuje nedostatek cest a plavení je spojeno s velkými 

ztrátami. Katastr určuje tratě sklárnám, např. sklárně ve Filipově huti je určena trať Mohrberg s roční 

těžbou 1000 sáhů122 a také les Preisleiten. Průměrný roční zisk Prášilského panství v letech 1790–

1797 byl jen 5606 zlatých, na čemž se výnos z lesů podílel 6,85 % a činže za sklárny 11,74 %. Roční 

těžba pro sklárny činila v posledním desetiletí 18. století na Prášilském panství kolem 10 000 s. Hovoří 

se zde také o plavení. Např. z tratě Antigl je určeno ročně 1000 s. na plavení, stejně tak ze 

Schätzenwaldu. S plavebním dřívím dohromady pak 5000–10 000 s. pro vlastní potřebu. To znamená, 

že těžba v té době nebyla zanedbatelná. Výnos z lesů byl ale nepatrný. Celé panství koncem 18. 

století vydělávalo kolem jen 4000 zlatých čistého ročního příjmu.  

V roce 1791 došlo k novému rozdělení na jednotlivá polesí (revíry), která byla pojmenována podle 

svých myslivců (lesníků). V roce 1792 byl ustanoven nový vrchní myslivec pro Kinského Prášilské 

panství Johan Wiehl, který sestavil v roce 1795 první plán prášilského panství s popisy jednotlivých 

lesních tratí, v Příloze je tentýž plán z roku 1799 (Příloha C2).   

Ještě před koupí panství Schwarzenbergy vznikla na panství myšlenka mohutné plavby dřeva do 

středních Čech a Prahy, kde byla na konci 18. století po dřevu velká poptávka. Komisař krajského 

prácheňského úřadu Baierweck sestavil plán k využití bohatství zdejší lesů s přihlédnutím na množství 

potoků a řeky Vydru a Otavu a k odstranění nedostatku dřeva v českém vnitrozemí a v roce 1795 

předložil plán pražskému guberniu. O rok později se komice sešla a lesmistr Ehrenwerth vypracoval 

posudky stavu místních lesů pro plavbu v regionu, jejíž zahájení by stálo 64 000 zlatých. Projekt 

                                                           
122 Dále sáhy označujeme zkratkou s. 
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počítal s úpravou Roklanského potoka až k soutoku Vydry s Křemelnou a také s úpravou koryta Otavy. 

Autorem projektu splavnění Roklanského, Modravského potoka a řek Vydry a Otavy z roku 1796 byl 

inženýr Franz Traxler, který je jednak autorem rozpočtu na tyto úpravy a také plánu ve formě 

několika velkoformátových podrobných map vodních toků s navrhovanými úpravami, který byl použit 

později inženýrem Rosenauerem pro knížete Schwarzenberga123. Doprovodný spis uváděl také lesní 

tratě vhodné k těžbě pro plavbu i s výpočtem výdělku zamýšlené stavby. Tento plán, i přes to, že 

sliboval značný výnos, nebyl ale pro nedostatek financí zrealizován. Baierweck byl však významem 

svého plánu natolik nadšen, že oslovil obchodníky se dřevem Václava Gölzla a Josefa Koznaua, avšak 

jejich jednání s nadlesním Wiehlem nebyla úspěšná. Poté se snažil zainteresovat náboženský fond, 

aby panství za účelem plavby dříví do Prahy koupil, to se ale také neuskutečnilo. Baierweckovo úsilí 

ale sledoval ředitel schwarzenberské plavby Josef Rosenauer a doporučil jej knížeti Josefu 

Schwarzenbergovi ke koupi, k čemuž došlo v roce 1799.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 Více o Traxlerově rozpočtu a plánech v další kapitole. 
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4 SCHWARZENBERSKÉ PODNIKÁNÍ A DŘEVAŘSKÁ KOLONIZACE 
 

V roce 1798 od Filipa Kinského z Vchynic a Tetova koupil Prášilské panství za 400 000 zlatých kníže 

Josef Schwarzenberg, který v roce 1800 koupil za 95 000 zlatých ještě statek Dlouhá Ves, kam přeložil 

sídlo sjednoceného panství Prášily-Dlouhá Ves, administrativním centrem lesního hospodářství ale 

zůstaly Prášily124. V roce 1811 bylo panství Dlouhá Ves-Prášily zvětšeno ještě o statek Vogelsang.  

 

4.1 Schwarzenberský projekt těžby a dopravy/plavení dříví 

 

Prášilské panství bylo zakoupeno na základě záměru podnikání s dřívím a jeho prodejem v Praze kde 

bylo nedostatkovým zbožím a jeho ceny rostly. Po úspěšném projektu plavení a prodeje dříví ve Vídni 

z jiné oblasti Šumavy, díky projektu tzv. Schwarzenberského plavebního kanálu z roku 1789, jeho 

autor inženýr Rosenauer předložil knížeti Josefu Schwarzenbergovi návrh na nákup Prášilského 

panství s projektem plavby dříví včetně Vchynicko-tetovského plavebního kanálu.  

 

4.1.1 Plány plavby a realizace plavebního systému 

 

V roce 1798 si ředitel schwarzenberské vodní dopravy inženýr Josef Rosenauer prostudoval 

Baierweckovy a Traxlerovy spisy o možnosti plavení dříví a sám se rozhodl území mezi Kvildou, 

Modravou a Prášily prozkoumat. V září 1789 doporučil knížeti Josefu Schwarzenbergovi panství 

koupit. I když byl Rosenauerův plán odvážný, kníže Schwarzenberg byl s jeho předchozími výsledky 

spokojen a jeho projektu s vidinou velkého výdělku z vytěženého dříví, prodávaného v Praze, 

důvěřoval. Počítal s tím, že bude podnik nákladný, avšak do budoucna sliboval velký zisk. Ke koupi 

došlo 18. února 1799 za vysokou cenu 400 000 zlatých za panství o výměře 12 333 ha, z toho lesa 

12 082 ha125. Filip Kinský si ponechal obě sklárny i s potřebným přídělem lesa v Prášilech, ty však také 

                                                           
124 Dokumenty, obsahující kupní smlouvy, soupisy majetku panství aj. jsou uloženy v českokrumlovském 
oddělení SOA v Třeboni ve fondu Středního oddělení Schwarzenberské ústřední kanceláře (dále jen SO SÚK), 
pod signaturou A 1Aalfa 1a pro koupi statku Prášily a Dobrý Voda a A 1Aalfa 1b pro koupi statku Dlouhá Ves (obojí 
karton č. 968). 
125 Viz. smlouva o koupi panství, uložena pod signaturou A 1Aalfa 1a ve SO SÚK. 
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v letech 1818 a 1824 odkoupil Schwarzenberg126. Ředitel Radnický i nadlesní Wiehl ve svých funkcích 

zůstali.  

Inženýr Rosenauer (1735–1804)127, projektant Schwarzenberského plavebního kanálu spojujícího 

povodí Vltavy a Dunaje s odbytem šumavského dříví ve Vídni, částečně upustil od původního 

Baierweckova plánu, který zamýšlel splavnit kamenité řečiště Vydry. Ve svém projektu plavby však 

využil plánu jeho inženýra Traxlera na splavnění Roklanského a Modravského potoka až nad 

nejsložitější úsek Vydry s nejvíce kameny, odkud naplánoval postavit kanál, který měl za úkol obejít 

tento nesplavný úsek Vydry mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou. Dále od Čeňkovy Pily měly úpravy opět 

pokračovat dle Traxlerova původního návrhu na celém toku Otavy. Traxlerův návrh tedy tvoří 

důležitou a neoddělitelnou součást Rosenauerova projektu.  

Rosenauerův projekt plavby je uložen v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu středního oddělení 

schw. ústřední kanceláře (dále jen SO SÚK) pod signaturou A 6W alfa 5a (karton 993). Tvoří jej vlastní 

Rosenauerův text projektu, seznam řemeslníků pro vybudování plavebního systému, obojí z 1. března 

1799 a původní projekt Franze Traxlera z 3. prosince 1796, jež tvoří přílohu C projektu. Reprodukce 

těchto dokumentů jsou uvedeny v Příloze AI až A XXXIX této práce, jejich přepisy z kurentu jsou 

uvedeny v příloze A na str. 1–54 a volné překlady příloh C a D Rosenauerova projektu jsou v Příloze A 

str. 67–75 (jedná se o Traxlerův původní plán splavnění toků a počty dělníků, požadované Josefem 

Rosenauerem).  

V projektu Rosenauer počítal pro prvních deset let s plavením 60 977 sáhy ročně. Věnuje se popisu 

plavení palivového dříví pod Čeňkovou pilou dále na vorech. Až do Prahy mělo přijít 41 332 sáhů a 

zbytek byl určen k místní spotřebě a také se počítá s asi 9% ztrátou. Jsou v něm také rozpočítávány 

dny potřebné pro plavení vorů na jednotlivých úsecích Otavy. Rosenauerův plán plavebního kanálu 

zachycuje Příloha C9. 

Traxlerův projekt, který podrobně rozepisuje zemní práce při úpravách toků, především také v zóně I 

(dělení této práce), celkem počítal se zemními pracemi o objemu 46 383 m3 a odstřelem velkých 

kamenů z řečišť o objemu 25 364 m3 s nákladem 63 207 zlatých s úpravami do Sušice. Náklady měly 

                                                           
126 Ibid. sign. A 1Aalfa 2 (karton 968). 
127 Narozen ve Chvalšinách. Ve třinácti letech nastoupil do učení u lesníka Petra Lambechera, od roku 1759 
Rosenauer působil jako lesní adjunkt na schwarzenberském lesním úřadu v Českém Krumlově. Majitel panství 
kníže Schwarzenberg jej na vlastní útraty vyslal do Vídně na studia na inženýrskou akademii a po jeho návratu 
v roce 1771 jej jmenoval knížecím lesním inženýrem. V roce 1791 se stal Rosenauer ředitelem veškeré 
schwarzenberské vodní dopravy. Je autorem řady inženýrských projektů, pracoval na systému odvodňování na 
třeboňském a hlubockém panství, projektoval vodní dopravu dříví ze želnavských a stožeckých lesů. Prvním 
velkým dílem byl Schwarzenberský plavební kanál (stavba 1789–1791) pro dopravu dřeva ze Šumavy do Vídně 
(Běl, 1998), (Kubíková, 1991). 
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být rozděleny na dvě části mezi panství Prášily a město Kašperské Hory. V archivu kromě Traxlerovy 

zprávy Příloha A, která je přílohou Rosenauerova plavebního plánu, se podařilo vyhledat unikátní 

velkoformátové plány na úpravu na splavňovaných tocích k projektu Franze Traxlera, který na ně 

velmi úzce odkazuje. Tyto byly uloženy v jiném fondu, a to v oddělení map a plánů velkostatek 

Prášily-Dlouhá Ves (pod sign. C1). Plány obsahují jednak přehledný plán s rozdělením jednotlivých 

úseků (Příloha C3), jež Traxler v písemném plánu dále popisuje a pak dvacet dva podrobných plánů 

s jednotlivými úseky úprav splavnění těchto toků. V Příloze C4–C7 uvádíme pouze prvních sedm 

úseků, zachycující úpravy Roklanského a Modravského potoka (zóna vymezení práce I), řeky Vydry 

(zóna II) a Otavy po Sušici (zóna III).  V příloze D projektu je také Rosenauerův seznam potřebných 

tesařů a dělníků pro prášilskou plavbu, kterých je celkem 168 a měli být pro tyto práce zváni i 

z ostatních panství (Příloha A XXXIX, přepis str. 53–54, volný překlad překlad str. 85). 

V letech 1799–1800 probíhaly podle projektu splavňovací práce na vodních tocích včetně budování 

Vchynicko-tetovského plavebního kanálu. Stavbu řídil inženýr František Adler. Kvůli náročné zimě 

v roce 1799 byly přerušeny práce na kanále, proto Rosenauer požádal o navýšení počtu stavebních 

dělníků. Na stavbě od té doby pracovalo 203 tesařů, 108 zedníků a více než 1000 nádeníků. Povoláni 

museli být řemeslníci ze všech schwarzenberských panství128. Časový harmonogram byl nakonec 

předstižen, kanál byl dokončen koncem roku 1800 a na jaře 1801 po udělení plavebního privilegia už 

se plavilo první dříví.  

Podle Rosenauerova hlášení z jara 1801129 byla délka vlastního kanálu 15 841,25 m s propojením 

třemi strouhami o délce 2001,65 m, takže celková délka byla 17 843 m. Ke splavňovacím pracím 

patřilo také vyčištění koryta Otavy od kamenů a zřízení 13 jezů. K nákladům za stavbu kanálu cca 120 

000 zlatých bylo nutno ještě přičíst náklady na úpravu toku Otavy, vybudování skladišť v Kestřanech a 

Dlouhé Vsi, vybudování složiště v Podolí u Prahy a v Praze, a také vybudování dřevorubeckých 

domků, nebo finanční kompenzace mlynářům na Otavě. I s nákupem prášilského panství a následnou 

koupí statku Dlouhá Ves v roce 1800 za 95 000 zlatých se náklady odhadují na 1 174 4777 zlatých. 

Dostavba zařízení znamenala otevření dosud nedotčených, nebo jen zčásti narušených šumavských 

lesů pro lesní hospodářství. 

 

 

                                                           
128 sign A 6Walfa 5a ve fasciklu 993. 
129 Ibid. 
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4.2 Provozování plavby a lesní hospodaření 

 

Následující kapitola je zpracována na základě prací Emila Janouška (1938), Josefa Ministra (1963) a na 

vlastní archivní práci s dokumenty v českokrumlovském oddělení SOA v Třeboni, fondu SO SÚK. 

 

4.2.1 Privilegium k plavbě 1801–první krize v polovině 19. století 

 

3. září v roce 1801 bylo císařem  Františkem II propůjčeno právo knížeti Josefu Schwarzenbergovi 

plavit dříví z panství Prášily po potocích, Otavě a Vltavě do Prahy. Bylo uděleno na 30 let130. Podnikání 

se záhy ukázalo jako velmi úspěšné, např. vydání Wiener Zeitung z 6. února 1802 hovoří v článku o 

přehledu domácích záležitostí o zdolání krize s nedostatkem palivového dříví v Praze (Wiener Zeitung, 

1802, s. 397–398). Brzy po uvedení plavebního systému došlo k reorganizaci lesní služby na panství. 

V roce 1804 nadlesní Janovský rozdělil lesy Prášilského panství na pět polesí: Prášily, Schätzův les, 

Nová Studnice, Modrava, Březník a v roce 1811 jako šestý Filipovu Huť (Příloha C11, C12). S tím 

souvisel nárůst lesního personálu. V lesích hospodařil 1 nadlesní, jeden lesní, 5 revírníků, 1 lesní písař, 

4 adjunkti, 1 lesmistr, 5 hajných a 2 dozorci plavení. Do nových polesí patřily lesní tratě, zachycené 

v tabulce na obr. 19, zachycuje je přehledná mapa prášilských lesů z r. 1818 v Příloze C10. 

polesí trať 
rozl. polesí 
v jitrech 

rozl. lesní 
půdy v 
jitrech 

rozl. slatin 
v jitrech 

Březník Mühlbuchet (V Koutě) 

   

 

Plattenhausen (Blatný vrch) 2280 2213 67 

 

Ruhrreit (od Luzného k Mokrůvkám) 

   

 

Spitzberg (Špičník) 

   Filipova 
Huť Honifberg (Tetřev) 

   

 

Modlwald (u Ptačího potoka) 

   

 

Mohrberg (Mokrůvka) 4238 4142 96 

 

Preisleiten  

   
                                                           
130 Originál je uložen v rodinném schw. archivu, opis pak v SO SÚK, sign A 6Walfa 5b, fascikl 994, jeho reprodukce 
a přepis z kurentu jsou v této práci v Příloze A XL–LI, str. 55–66.  
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Schwarzberg (Černá hora) 

   Modrava Gayeruck (Medvěd) 

   

 

Kasperschachten (Kašparovy šachty) 5969 5420 549 

 

Kaltstauden (Studená hora) 

   

 

Plohausen (Modravská hora) 

   Nová 
Studnice Fallbaum (Javoří vrch) 

   

 

Seeruck (Jezerní hřbet) 1935 1917 18 

 

Seckerberg (Zelená hora) 

   Prášily 

    

 

Hirschspreng (Jelení skok) 

   

 

Mittagsberg (Poledník) 4593 4574 19 

 

Steindlberg (Ždánidla) 

   

 

Bernsteindlberg  (Od Jeleního skoku k 
Scheyreck              hranicím) 

   Schätzův 
les Adamsberg (Adamova hora) 

   

 

Antigl (Antýgl, Sokol) 3833 3688 145 

 

Steinerberg (Oblík) 

   

 

Schätzenwald (Schätzův les)   

 

  

Tab. 2 Jednotlivé lesní tratě revírů Prášilského panství. 

Už během prvních devíti let plavení, kdy byl maximální roční etát určen na  30 000 s. ročně bylo 

vytěženo 270 774 s. dříví navíc se spotřebou skláren131 v Prášilech, těžba nastoupila v nevídaném 

rozsahu. V tomto období se v prvních šesti letech plavily také špalky a klády, ale od roku 1807 už jen 

dříví polenové (sáhové). V prvních letech existence plavebního systému bilance ukazovala do roku 

1807 schodek, pak ale výdělek začal narůstat. Již v prvním desetiletí vlivem tak velké těžby nastaly 

problémy s obnovou lesů. V krajině v blízkosti kanálu začaly vznikat holiny. Pro plávku se používalo 

zdravé a rovné dříví a v lesích proto narůstalo nepoužitelné dříví, seče nabyly důsledně vyklízené pro 

                                                           
131 Které za tuto dobu spotřebovaly dalších asi 60 000 s. dříví. 
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obnovu lesa, bylo na nich velké množství pařezů a větví. V roce 1801 sice byla postavena v Prášilech 

luštírna132, ale obnova byla nedostačující.  

Vrchní myslivec Janovský se snažil řešit situaci pronájmem pasek se zbytky stromů pro flusárny na 

pálení potaše. Situace se však nezlepšila, tak Janovský povolal v roce 1812 schwarzenberského 

taxátora Josefa Matze, aby vypracoval nový odhad prášilských lesů. Matzova zpráva z 31. července 

1812 lesní půdu prášilského panství odhaduje na 18 839 jiter (108 42 ha)133. Ve své zprávě popisuje 

jednotlivá polesí a poznamenal, kolik a k jakému účelu se v nich těžilo. Uvedl také druh dřevin a jejich 

vzájemný poměr. Jako první určuje druhové složení. Josefský katastr rozeznával pouze měkké a tvrdé 

dřevo. Matz také sestavil odhad celkové dosavadní těžby pro roky 1801–1811 na 326 000 s. (616 140 

m3/plm/134). Matz tedy zjistil zásoby a stanovil nové objemy těžby135. Co se týče nápravy, navrhoval 

boční zmlazení a doplnění přirozené obnovy síjí a sadbou. Vyslovil se proti zakládání velkých pasek, 

přikláněl se více k menším, roztroušeným po lese. Vrchní nadlesní Janovský upozorňoval již dříve na 

nebezpečí přetěžení a Matz to jen podpořil, ale schwarzenberské ústředí to nevzalo na vědomí a 

těžba pokračovala stále vysokými objemy. 

Mezi lety 1811–1820 tedy vysoké těžby nadále pokračovaly. Bylo vytěženo 226 908 s. dříví, z toho k 

plavbě 201 485 s., zbytek sloužil pro režii a především pro provoz prášilských skláren, přičemž 

dodávky dříví pro ně skončily v roce 1818, kdy je také koupil kníže Schwarzenberg a jejich činnost 

zastavil. K odlesňování docházelo velmi rychle a obnova lesa se ukázala jako nezbytná. Semenné roky 

se dostavovaly jednou za 6–8 let, proto od začátku těžby muselo být semeno získáváno i odjinud. 

Janovský se snažil kromě smrku kultivovat také modřín a borovici. V roce 1826 ale zemřel a byl 

vystřídán nadlesním Schoberem, který se na rozdíl od svého předchůdce neobával velkých těžeb a 

snažil se co nejvíce vyhovět nadřízeným, kteří měli zájem dopravit do Prahy co nejvíce dřeva.  

Ve 30. letech 19. století vznikl stabilní katastr, který počítal s výměrou lesní půdy na 17 852 s. Těžby 

plavebního dříví za rok se v letech 1820–1846 pohybovaly mezi 19 500 a 29 500 s. Již v roce 1833 byl 

zisk 1,5 milionu zlatých. Vedle Prášilského panství, které z celkového objemu plaveného dříví plavilo 

82,5 %, plavily dříví ze svých lesů také město Kašperské Hory 10,5 % a ostatní lesy 7 % z celkového 

objemu plaveného dříví v letech 1820–1846. V polesích Kašperských Hor bylo mezi lety pro plavbu 

vytěženo ročně průměrně 8385 s. dříví. 

                                                           
132 Semena bylo potřeba hodně, bylo získáváno z jiných schwarzenberských panství i od obchodníků (i z oblasti 
Alp). 
133 Fond SO SÚK, 6W alfa 1a, fascikl 991. 
134 Plnometrů (Simon, 2008). 
135 Při 150-leté době obmýtí počítal s ročním etátem asi 25 000 s. 
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Po smrti Josefa Schwarzenberga v roce 1833 převzal statky jeho nejstarší syn Jan Adolf II. až do roku 

1888. V roce 1848 se panství změnilo na velkostatek. Se zrušením poddanství přestaly existovat 

vrchnostenské úřady a agendu převzaly státní úřady. Jan Adolf II. se zajímal o národně hospodářské 

otázky a jako cestu k záchraně rodového majetku a jeho prosperitě viděl v modernizaci a ve 

vědeckém řízení každé hospodářské jednotky (Rameš 2008, 31)136. V roce 1844, kdy bylo na lesích 

prášilského panství vytěženo dohromady 1 225 022 s. dříví, došlo k obratu. Kníže Jan Adolf II. panství 

navštívil a byl zděšen stavem zdejších lesů, zejména nezalesněnými plochami a nevyčištěnými sečemi, 

zbytky po kácení, neošetřenými vývraty, přestárlými a suchými stromy. Nadlesní Schober byl 

bezprostředně vyměněn za Vincence Schönauera, schwarzenberského taxátora, který měl vypracovat 

nový odhad prášilských lesů. Schönauerův odhad vyzněl pesimisticky, upozorňoval na holiny a 

nekvalitu porostu za posledních dvacet let. Kritizoval výhradní kultivaci smrků a také nedostatečné 

odvodňování a vyklízení pasek a polomů. Proto vypracoval plán na obnovu lesů. Určil nový, téměř o 

polovinu nižší roční etát na 17 200 s. Nově měly být zakládaly lesní školky, dosud existovala jen jediná 

v Prášilech (Ministr, 1963, s. 24–26). Po roce 1846 v souladu s plánem množství plaveného dřeva 

citelně ubylo. Po těchto opatřeních byl vypracován nový odhad v roce 1850.  

 

4.2.2  Od poloviny 19. století do kalamit 70. let 19. století 

 

Nový odhad lesů prášilského panství lesmistra Vincence Schönauera v roce 1850 odhaduje z celkové 

výměry 18 981 jiter panství ještě 7694 nevytěžených původních porostů se zásobou 1 336 000 s. dříví. 

Od roku 1850 byla vedena přesná evidence v tzv. zásobnících, která uvádí, že po polovině století na 

panství docházelo v souladu s novým etátem stále k vysokým těžbám137. Většina dřeva pocházela z 

polomů a ze zbytků na pasekách, které byly vyklizeny v roce 1854, a poté došlo ke snížení těžby. 

Přesné záznamy byly vedeny i o obnovovacích a odvodňovacích pracích. 

V polovině 19. století byly školky již v každém lesním revíru. Síje do porostů začala být ve velké míře 

nahrazována sadbou. Semena jsou stále získávána jak ze sběru šišek v Prášilském panství, tak 

                                                           
136 Nástupcem po jeho smrti v roce 1888 se stal jeho syn Adolf Josef, který se vedle správy majetku věnoval 
pěstování lesů, myslivosti a rozvoji lesnictví vůbec až do své smrti roku 1914, kdy jej vystřídal jeho syn Jan 
Nepomuk (Rameš, 2008, s. 31). 
137 Roční těžby mezi lety 1850–1860:  1850 - 24 421 s, 1851 - 26 808 s., 1852 - 28 018 s., 1853 - 42 917 s., 1854 - 

18 396 s., 1855 - 16 498 s., 1855–1860 - průměrně 17 000 s.  
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především z jiných schwarzenberských panství a z Alp. Schönauer založil mnoho dalších školek, 

například v polesí Modrava bylo v roce 1868 13 školek a semenišť s 667 690 sazenicemi. 

 

4.2.2.1 Souchova systematizace 

 

V roce 1860 byla nařízena důkladná systematizace prášilsko-dlouhoveských lesů na základě moderní 

saské metody. Měly být vytvořeny nové mapy jednotlivých polesí i mapy celkové. Na taxaci pracoval 

schwarzenberský taxátor Vilém Soucha, který v roce 1863 předložil elaborát138. Předkládá výpočet  

1 821 237 s. (4 025 000 m3/plm) vytěženého dřeva na panství od jeho zakoupení do roku 1860, což 

podle Josefa Ministra (Ministr, 1963, s. 2) ukazuje na přetěžení o 783 128 s. dříví během této doby.  

Soucha nechal vypracovat vedle přehledné mapy lesních revírů pro potřeby taxace (Příloha C14) také 

první porostní a hospodářské mapy všech revírů (polesí), které měly dále vznikat s desetiletou 

periodicitou. Výběr mapování pro každý revír je v Příloze C15–C22 (hospodářské), C16–C34 (porostní) 

Pro potřeby práce, ale bylo využito všech dostupných map ze všech roků mapování (tedy 1862/3139, 

1882, 1891/2, 1901/2, 1911/12 a 1921/2). Soucha odhadl v roce 1862 ve všech polesích podíl porostů 

starších 100 let na 17 %, přičemž nejvíce jich bylo v polesí Březník. Rozložení starých porostů i 

druhové složení lesů zachycuje Příloha C14. Soucha plánoval rozsáhlé odvodňování, lesy považoval za 

zabahněné, proto doporučoval vytvořit ihned vždy po těžbě odvodňovací kanál a posléze s 

melioracemi pokračovat. Soucha navrhl rozdělit prášilské lesy na dvě části podle těžebních podmínek, 

polohy a klimatu. Do první části řadil revíry Prášily, Nová Studnice a Schätzův Les a do druhé polesí 

Modrava, Filipova Huť a Březník a pro každou část určil jiné vedení sečí, etát i periody kácení 

(Janoušek, 1938, s. 146). V plánu popsal velmi důkladně stav všech jednotlivých polesí, druhovou 

skladbu jejich lesů a další poměry na jejich území. U každého z polesí uvedl řadu doporučení, jak trati 

obnovovat, jak odvodňovat a jak postupovat s těžbou. Souchův nový etát byl schválen a jeho 

systematizace se měla stát základem pozdějších revizí, opakovaných každých deset let 

schwarzenberskou taxační kanceláří.  

Souchovy plány byly zcela narušeny velkými větrnými kalamitami v letech 1868–1870 s následnými 

kalamitami kůrovcovými, které rozvrátily prášilské porosty. Veškerá Souchova snaha o záchranu lesů 

vyzněla naprázdno. Tomuto období se bude věnovat následující kapitola. 

 

                                                           
138 SO SÚK, sign. 6W alfa 1a 
139 Chybí mapování ze 70. let, kdy se region potýkal s kalamitami. 
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4.2.3 Konec 19. století až 1930 

 

První vichřice postihly lesy ve dnech 5.–7. prosince 1868. Škoda byla odhadnuta na 9680 s. 

Následoval orkán v noci z 26. na 27. října 1870, který měl za následek rozsáhlé polomy se škodou 

45 440 s, za celou noc padl pětiletý etát. Jan Adolf Schwarzenberg si dobře uvědomoval nebezpečí 

kalamity a v listopadu 1870 nařídil urychleně zpracovat polomy i za cenu zvýšení mezd dělníkům, 

zakoupení nových koní a volů k přibližování dříví, zakázal kácení zdravých stromů, přednost dával 

kupcům, kteří si dřevo sami zpracovávali, nechal rozšířit školky, nařídil pálit kalamitní dříví na uhlí 

tam, kde nebyla naděje na jeho prodej. Navrhl postavit nové bydlení pro dřevorubce a také zřízení 

podpůrného fondu pro stálé dělníky (Ministr, 1963, s. 68). Po větrných polomech následovala 

kůrovcová kalamita. Lýkožroutu smrkovému, kůrovci se začalo díky těmto kalamitám a zvýšenému 

prodeji kalamitního dříví přezdívat „zlatý brouček“. S kůrovcem se bojovalo až do druhé poloviny 70. 

let. V té době vrcholil počet lesních dělníků na Prášilsku. Kalamita taky na přechodnou dobu zvýšila 

plavbu na kanále v letech 1871–1876. Nejvyšší využití kanálu však skončilo zlikvidováním kalamitního 

dříví v sedmdesátých letech. Veškerá polesí byla kalamitami rozvrácena. Při taxační revizi v roce 1881 

byl z revíru Modrava vydělen revír Rokyta. 

V roce 1890 se stav lesů opět začalo dařit zlepšovat, plavilo se 24 100 prm140 palivového dříví, 

přičemž většina byla určena pro sušickou sirkárnu. V roce 1900 13 221 prm a 1907 22 949 prm. 

Kolem roku 1900 byly při revizi zjištěné zalesňovací nedostatky, proto bylo nařízeno provádění úzkých 

pasek, používání silných sazenic a sázely se meliorační dřeviny (např. bříza), aby se předcházelo 

mrazovým škodám. Revize došla také k závěru, že na modravských pláních není možné pěstovat 

uzavřené stejnověké porosty, proto zde bylo zavedeno tzv. toulavé hospodaření s obmýtím 150 let.  

Důkladná revize lesů panství, která se uskutečnila v letech 1910–1911, přinesla do hospodářské 

úpravy i do vlastního hospodaření nové moderní prvky porostního hospodářství. Původní holosečové 

hospodaření přešlo v roce 1910 k dokonalejší formě a byla tu vytvořeny zmlazovací třídy a obnova se 

prováděla na základě přirozeného zmlazování. V roce 1911 byly vypracovány při revizi doprovodné 

směrnice pro příští hospodaření, nové mapy využívaly Souchovo zaměření. Vznikla nová rozdělovací 

síť, více respektující terén a dochovala se téměř nezměněna dodnes. Celé území prášilských polesí 

bylo rozděleno na 2 hlavní vzrůstové oblasti: Modravské pláně s polesími Březník, Filipova Huť, 

Modrava, Rokyta a jižní svahy polesí Schätzův Les a Nová Studnice a prášilskou oblast, kam připadal 

zbytek. První oblast patří k částem Čech s nejdrsnějším podnebím, druhá k pak průměrným 

klimatickým oblastem Šumavy. Cílem prášilské oblasti bylo vytvoření smíšených smrkovo-jedlovo-
                                                           
140 Prostorových metrů (Simon, 2008). 
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bukových porostů podle stanovištních poměrů. Mělo se předejít holosečím a vystavování porostů 

mrazům. Holiny měly být zalesněny výslovně smrkem, v nejvyšších oblastech, kde bývalo hodně 

sněhu, se neměly vysazovat ušlechtilé listnáče. V modravské vzrůstové oblasti se využíval téměř 

výhradně smrk. V roce 1911 bylo také znovu dovoleno pasení dobytka v lese, což bylo v roce 1891 

úplně zakázáno. Mezi lety 1911–1920 byla značná část těžby určena jako brusné dříví a plavena do 

Dlouhé Vsi, kde se dříví prodávalo.  

V posledních prášilských plánech z let 1921–1930 je předepsána v prášilské vzrůstové oblasti 

Wagnerova clonná seč141, v modravské oblasti výběrná seč, někdy i clonná nebo kotlíková seč142. 

V roce 1930 zprávy hovoří o plavení 21 530 prm. V červenci roku 1929 modravskou oblast postihly 

větrné kalamity a krupobití, které měly opět za následek značné poničení porostů. K likvidaci kalamity 

přišli dřevaři až z Podkarpatské Rusi. Kůrovcové kalamitě se podařilo zabránit jen díky použití 

chemických prostředků. V důsledku této kalamity byl po zestátnění prášilských lesů vypracován plán 

pro období 1934–1943 a v roce 1937 měl být vypracován rekultivační plán, aby mohly o rok později 

začít práce především na intenzivním zalesňování, přičemž roční etát byl stanoven na 8000 plm. 

Schwarzenbergům majetek zůstal až do 1. října 1930, kdy jej díky pozemkové reformě získal 

Československý stát. V průběhu druhé světové války došlo k přemnožení kůrovce vlivem těžby 

holosečí. Poslední plavba dříví po kanále proběhla v roce 1958. 

 

Exkurz 1: Přehled vývoje lesního hospodaření v českých zemích 

 

Les je významnou složkou přírodního prostředí a plní různé funkce od ochrany půdy, přes úpravu 

vodního režimu po ovlivňování stavu ovzduší a ekologii regionu. Existence a rozvoj lesního 

hospodaření je dáno rozvojem osídlení Čech a stavem lesů.  

Do konce 12. století se osídlení soustřeďovalo v úrodných nížinách, v málo zalesněné krajině. Do té 

doby rostl les více méně všude tam, kde k tomu byly příhodné klimatické, morfologické, půdní aj. 

poměry (Jeleček, 1973, s. 177). V lesnatých a hornatých územích byly do konce 12. století jen osady a 

obydlí strážců cest. Od 12. století v Čechách narůstalo zemědělské osídlení, zakládaly se vinice, 

                                                           
141 Clonná seč je jedna ze základních obnovních sečí, kdy nový porost vzniká pod ochranou (clonou) mateřského 
porostu. Podstatou je záměrné postupné snižování zápoje mateřského porostu tak, aby byly vytvořeny 
optimální podmínky pro nasemenění a zakořenění se náletu. Wagnerova clonná seč je clonná seč, prováděna 
okrajově, kdy nový porost je zakládán podél okraje obnovovaného porostu. (Simon, 2008, s. 83–85).  
142 Nebo také skupinová se vyznačuje jednorázovým smýcením stromů na ploše oválného nebo kruhového 
tvaru (Simon, 2008, s. 86).  



 
86 

 

rybníky, rozvíjela se města, řemesla, hornictví, hutnictví, sklárny, budována byla sídla a kláštery. S tím 

rostla také spotřeba stavebního i palivového dříví. Lenní zřízení, jež zaručovalo, že veškerá neosazená 

půda, včetně lesů, patřila panovníkovi, předznamenala dění během kolonizace 13. a 14. století. Péče 

o lesy ve středověku spadala pod panovnický lesní a lovecký regál, k užívání lesa byla vydávána 

zvláštní povolení. Panovník odměňoval kláštery, šlechtice právě touto půdou a ti na ní dále 

hospodařili. Novousedlíci se usadili na půdě rozdělené a určené k vyklučení lokátorem k získávání 

stavebního dříví, ale i vypalováním lesů pro získání zemědělské půdy. Neexistoval lesní personál, 

majitelé lesů je využívali pro vlastní potřebu dřeva a na lov. V lesích se hospodařilo toulavou sečí, tj. 

jednotlivé stromy, nebo části lesů se kácely tam, kde byla koncentrována i spotřeba dřeva (Vovesný, 

2007). Péče o zalesnění téměř neexistovala, obnova byla přírodní. Nárůst obyvatel vyžadoval potřebu 

stavebního a palivového dřeva, v lese se pásl dobytek, hrabalo stelivo, lesy se stále více kácely pro 

potřeby rozrůstající činnosti důlní a hutní, a také vypalovaly.  

První zásahy státu do hospodaření v lese souvisí s obdobím vrcholného středověku. Rozvoj 

hospodářství za Karla IV. mělo za následek velkou spotřebu dřeva. V zákoníku  Maiestas Carolina 

připravil ustanovení a opatření na ochranu lesa, která zahrnovala řízenou těžbu, zakazovala loupení a 

loupežnictví. První lesní řád u nás byl vydán po smrti Karla IV. 15. května 1379 pro lesy na Chebsku 

(Nožička, 1957, s. 35). V královských lesích bylo nařízeno těžit převážně dříví suché a polomové, 

zatímco rostoucí stromy se měly chránit. Právo kácet královské lesy měla jen některá města a 

kláštery. Do husitských válek ve skutečnosti ale k žádnému řízenému lesnickému hospodaření 

nedocházelo (Ibid., s. 43). 

Po husitských válkách, podobně jako později po třicetileté válce, docházelo ke zvyšování spotřeby 

dříví na obnovu země. Zvýšené vyklučování lesů vedlo od 15. století, a především pak ve století 16., 

k vydávání prvních řádů a instrukcí jednotlivými panstvími pro zacházení s lesy a jejich obnovou.  

Způsobil to nedostatek dříví, především v severozápadních a severních Čechách. Situace 

vedla k postupnému vytvoření lesní správy a organizační struktury panství (Ibid, s. 47). Při prvním 

obnovování lesů se využily zkušenosti s přirozenou přírodní obnovou. Podnikalo se výmladkové 

hospodářství, byly zakládány lesy síjí, byla omezena lesní pastva atd.  Les se začal přizpůsobovat 

hospodářským zájmům. Do 16. století byly výnosy lesů účetně malé, protože se do nich 

nezapočítávaly bezplatné dodávky dřeva pro vlastní panské podniky. Ve druhé polovině 16. století se 

začalo prodané dříví počítat na sáhy, látra143 nebo na hromady, už tedy ne nastojato.   

Třicetiletá válka přerušila provoz mnoha hutí a skláren, byla omezena spotřeba dříví a lesy měly 

příležitost se zotavit (Ibid., s. 104). Avšak po válce potřeba dříví vzrostla, dokonce se začal projevovat 

                                                           
143 Látro byla specifická míra pro špalky do milířů. 
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jeho nedostatek. Leopold I. (1657–1705) a Josef I. (1705–1711) ponechávali veškerou péči o lesy 

jejich vlastníkům. V druhé polovině 17. století se u nás zakládaly první lesní školky (Ibid., s. 128). Karel 

VI. (1711–1740) se začal o lesy zajímat aktivně. Patentem z 2. května 1712 vrchnostem, vlastnícím 

lesy v pohraničí, nařídil vyžádat si k vývozu dříví povolení. Karel VI. dále vydal pro zavedení celkové 

lesní péče lesní řády. Souběžně v letech 1713–50 probíhal první katastrální soupis lesů. V  18. století 

začali vlastníci lesů zaměstnávat první lesnicky vzdělané odborníky, aby spočítali zásoby dřeva 

v panstvích a navrhli postup těžby.  

Jednotný řád určila až Marie Terezie, která v letech 1754 a 1756 reagovala na neutěšený stav lesů 

Císařským lesnickým řádem pro Čechy a Moravu. Ten ukládal v zájmu zachování lesa a jeho trvalého 

přínosu vlastníkům lesů řadu povinností a omezení. Na dodržování řádů a způsobilosti lesního 

personálu dohlížely krajské úřady. Koncem 18. století vedly nové zákony k systematizaci na celém 

území s vyžitím vědeckých poznatků v péči o lesy, neboť stav lesů byl označován za velmi špatný a 

někde dokonce za kritický (Ibid, s. 240). Došlo k regulacím a taxaci lesů144. Vzhledem k snaze o zvýšení 

výnosů z lesů se přistupovalo stále častěji k pěstění lesa. Velký nedostatek a neuspokojovaná 

poptávka měly koncem 18. století za následek vzrůst ceny dříví. Navyšoval se počet lesních školek, 

zakládaly se luštírny. Provozovala se síje řádková, brázdová nebo rýhová aj. Docházelo také 

k zavádění cizokrajných dřevin. Na přelomu 18. a 19. století se vedle síje v obnovování lesů začíná 

provádět i sadba (Tlapák, 1983).  

Ohromný tlak na spotřebu dříví trval v 19. století, dokud průmyslová výroba, jež z palivového dříví 

nepřešla na minerální uhlí. „Horní panství“, která nás zajímají především, byla ještě v polovině 18. 

století téměř nedotčena. Rostoucí ceny a poptávka po dřevě byly popudem k zamyšlením nad 

zlepšením výnosnosti lesů. Výsledkem bylo, že se vyplatí zpřístupnit les a dopravovat dříví na delší 

vzdálenosti, neboť spotřeba dříví v místě výroby se měnila na spotřebu a zpracování v rámci Čech i 

zahraničí. Nutností bylo zajištění dopravy dříví z horních panství do vnitrozemí. Řešením bylo plavení 

dříví a s tím související regulace vodních toků včetně výstavby plavebních kanálů. Toulavá a výběrná 

seč145 je nahrazena holosečným hospodařením146, což mělo usnadnit jak těžbu, tak obnovu (Tlapák, 

1983, s. 99). Koncem 19. se díky obnově úbytek lesů na našem území celkově zastavil a jejich výměra 

                                                           
144 Geodetické zaměření lesů a rozdělení na lány, určení těžebních kvót na jednotlivých tratích, cílené provádění 
umělé obnovy lesa. 
145 Toulavá seč je historická forma seče výběrového charakteru. Vybírají se stromy podle potřeb těžby a nehledí 
se na jejich zralost ani pěstební hlediska. Výběrná seč je založena na principu trvalé možnosti těžby mýtně 
zralých stromů. V každém porostu se tak záměrně a pravidelně mohou těžit zralé stromy do výše běžného 
přírůstku. Stromy k seči se vybírají dle kritérií individuálního zušlechťovacího výběru a potřeby vyvážené 
struktury porostu (Simon, 2008, s. 86).  
146 Holoseč je druh obnovní seče, při níž se v obnoveném porostu nebo jeho části jednorázově zmýtí všechny 
stromy (Simon, 2008, s. 26).  



 
88 

 

se začala pomalu zvětšovat. V roce 1860 byl podíl lesní půdy 28,99 % celkové plochy Čech tj. 1 506 

542 ha lesů v Čechách, v r. 1896 29,06 %, tj. 1 509 377 ha lesní půdy v Čechách a v roce 1938 31,25 % 

(Jeleček 1973, 183). 

Po revolučním roce 1848 došlo k novému správnímu uspořádání. Panství se změnila na velkostatky. 

V roce 1852 byl zaveden v Rakousko-Uhersku státní dozor nad lesním hospodařením státním 

zákonem z roku 1852. Lesní zákon147 zakazoval zmenšování lesní půdy a povinnost zalesňovat 

vykácené plochy. Zavedl státní dozor nad soukromými velkostatky. V polovině 19. století nahradily 

„zbídačené lesy“ první generace hmotnatých uměle založených a vypěstovaných porostů. Od 70. let 

19. století měla Česká lesnická jednota zalesňovací program. Zalesňovalo se především rychle 

rostoucím smrkem, který je mnohostranněji využitelný v průmyslovém zpracování (Jeleček, 1973, s. 

185–186). Těžba dřeva se postupně přeorientovávala z palivového dříví na dříví stavební užitkové, les 

se stal producentem cenné průmyslové suroviny. Mnoho dřeva bylo použito pro výrobu pražců pro 

stavbu železnice, mnoho spotřebovaly zejména papírny, doly a nábytkářský průmysl. V 80. letech 

začaly vznikat místní lesní parní železnice. 

Po zestátnění lesů na základě pozemkové reformy, se podíl státních lesů z 9100 ha v roce 1918 zvýšilo 

na 367 200 ha v roce 1945. Hospodářská úprava lesů, která se od 20. let 20. století stala povinnou pro 

více než 80 % výměry veškerých lesů, se začala uplatňovat v daleko větším rozsahu. Východiskem 

obhospodařování lesů se stala tzv. hospodářská úprava lesů a zintenzivnil dozor státu nad lesním 

hospodařením. Nadále se provozovalo holosečné hospodářství s následnou umělou obnovou se 

značným podílem kultivace smrku.  S přirozenou obnovou lesa se začalo pracovat až později. Ve 30. 

letech minulého století došlo ke snížení těžby vlivem hospodářské krize a zhroucení cen dřeva. 

Omezovalo se obhospodařování lesů ve vysokých polohách. Začínala se respektovat 

vodohospodářská ochranářská a estetická funkce lesa. Budovala se lesní dopravní síť a postupně 

mizela voroplavba. Během druhé světové války se lesy opět přetěžovaly. Vývojem lesnictví v první 

polovině 20. století se podrobně zabývá práce Josefa Tlapáka a Emila Hoška (1984).  

 

 

 

 

                                                           
147 Přijatý císařským patentem 3. 12. 1852, nahrazen byl u nás až zákonem v roce 1960 O lesích a lesním 
hospodaření. 
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5 Stopy dřevařů  
„…Do té doby dávno ze světa sejdeš, velebná kráso ŠUMAVY! 

Bohatství tvých lesů rozvezou, vody vysuší a hory srovnají.“ 

(Váchal, 2008, s. 21) 

 

Přímo do textu jsou vloženy obrázky, které se váží ke studovaným objektům, především výřezy z map 

a rekonstrukční plány terénního výzkumu. Ostatní obrazové i textové dokumenty jsou řazeny do 

Přílohy, která je dělena do čtyř částí A – písemné prameny, B – tabulky, C – mapy a plány, D- 

fotodokumentace 

 

5.1 Zóna I: Těžba dřeva a jeho plavení 

 

Bez plánu na zbudování plavební cesty pro plavení bohatých zásob dříví, jak bylo výše ukázáno, by 

Schwarzenbergové panství nekoupili. Podle Rosenauerova plavebního plánu s využitím starších 

Traxlerových plánů byl vybudován nejen plavební kanál, ale také právě v zóně I plavební nádrže a 

koryta potoků, tvořící u Modravy řeku Vydru, stavebně upraveny. Vzhledem k tomu, že I. zóna, jak 

jsme ji výše vymezili (Příloha C1), byla oblast hlavní těžby dříví, které zásobovalo prostřednictvím 

schw. plavby pražský trh. Mapa s vyznačenými objekty, které byly v I. zóně zkoumané terénním 

výzkumem jsou v Příloze C59. 

 

5.1.1 Využité kartografické prameny 

 

Terénní výzkum v I. zóně využíval kartografické prameny několika druhů. Území bylo mapováno 

podrobně poprvé až v roce 1837 v souvislosti se vznikem Stabilního katastru. Od 60. let 19. století po 

Souchově systematizaci pak vznikaly speciální mapy panství, jako jsou porostní či hospodářské mapy 

lesních revírů pro účely hospodaření na panství. Na těchto mapách bylo možné vyhledat objekty 

zájmu, jako jsou nádrže a osady, které v jiných mapách často značeny nejsou. Dokonce pracovní 

mapy, určené jako podklad hospodářským mapám, které jsou velmi podrobné, byly informačně velmi 

přínosné. Dále byly využívány mapy II. a III. vojenského mapování. Existují i starší mapování, jako je 

situační plán lesů Prášilského panství z roku 1818, která zachycuje například některé nádrže, ale 
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vzhledem k malé podrobnosti mapy je těžké usuzovat, jestli nádrže, které zde zakreslené nejsou, v té 

době opravdu neexistovaly, nebo jen chybí v záznamu. V Příloze B3 je uvedena tabulka s přehledem 

výskytu jednotlivých objektů, kterým se věnoval terénní výzkum, v jednotlivých studovaných mapách.  

 

5.1.2 Lesní revíry  

 

Jak již bylo popsáno výše, k rozdělení na lesní revíry (polesí) došlo v roce 1791, jednotlivé revíry 

prášilského panství jsou poprvé zaznamenána ve Wiehlově plánu z roku 1795 (Příloha C2 – tentýž 

plán z roku 1799). V rámci polesí pak docházelo k dělení na jednotlivé lesní tratě (Tab. 2). Přehledný 

plán dělení revírů vznikl také v roce 1805 (Příloha C12). Dělení revírů je pak pro představu o časových 

a prostorových souvislostech zakresleno do mapy císařského otisku Stabilního katastru z roku 1837 

(Příloha C11). Také přehledný plán revírů přinesla Souchova systematizace z roku 11 862 (Příloha 

C14). Jak byly rozděleny revíry po taxační revizi v roce 1882, kdy se revír Modrava rozdělil na dva 

(nový revír – Rokyta), je zakreslen do mapy v Příloze C59, kde jsou zaznamenány všechny objekty, 

zkoumané terénním výzkumem v zóně I. 

K jednotlivým lesním revírům se dochovaly porostní mapy v měřítku 1:10 000–1:15 000, hospodářské 

mapy v měřítku 1:5760 a půdní a těžební mapy v měřítku 1:15 000, které vznikaly pro účely lesního 

hospodaření statku od roku 1863 v souvislosti se Souchovou systematizací až do 20. let 20. století (viz 

výše). Dochovaly se i některé podklady k těmto mapám, které jsou v některých ohledech pro tuto 

práci velice důležité, zachycují totiž mnohé detaily, které jsou pak v samotných mapách někdy 

vypuštěny. Tyto speciální podrobné mapy jsou také podkladem ke sledování proměn krajiny a 

biotopů vlivem těžby.  

Následující souhrn uvádí pro jednotlivé revíry jejich rozlohu, dostupné kartografické prameny, 

uložené v českokrumlovské pobočce SOA v Třeboni, a také výčet objektů, které byly v jejich rámci 

zkoumány terénním výzkumem. Pro snazší orientaci jsou v Příloze B3 zaznamenány všechny 

sledované objekty zóny I a jejich výskyt v jednotlivých významných používaných kartografických 

pramenech, stejně jako jsou zakresleny v mapě v Příloze C59.  
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5.1.2.1 Mapy lesních revírů 

 

Pro období 1. poloviny 19. století, dobu, kdy ještě nedocházelo k pravidelnému mapování a vzniku 

hospodářských a lesních porostních map (před Souchovou systematizací) je velmi důležitá přehledná 

mapa prášilských lesů z roku 1818 (Příloha C10). Její podrobnost sice není velká, ale zachycuje 

studované objekty, dovoluje tak nahlédnout do jejich vývoje. V Příloze uvádíme z jednotlivých 

mapových listů sekcí spojené hospodářské mapy revírů, vybrané vždy ty, ke kterým byly k dispozici 

všechny sekce mapy (Příloha C15-C22), dále pro každý lesní revír uvádíme jednu porostní mapu, byl 

zvolen průřez pro ukázání jejich výpovědního potenciálu (Příloha C23-C34), avšak studie pracuje se 

všemi dostupnými mapami, z některých jsou v textu výřezy s vyznačenými objekty. Pro revír Modrava 

Příloha zveřejňuje všechny dostupné porostní mapy pro ukázku možnosti srovnání lesního vývoje 

(Příloha C25–C29). Příloha také obsahuje reprodukce všech dostupných půdních a těžebních map, 

vzniklých v letech 1901/2 (Příloha C35–C42). Dále jsou uvedeny jednotlivé dostupné mapy a uvedena 

rozloha revírů z těchto map.  

Revír Březník 

Rozloha někdejšího revíru je 2142 ha148. K polesí Březník bylo možné v archivech vyhledat a studovat 

porostní mapy z let 1863 (Příloha C23), 1883, 1892/3, 1902, 1912, podklady k nim včetně podrobných 

zákresů z let 1883, 1892, 1912 a 1921149, hospodářské mapy z roku 1883150 a 1893151 (Příloha C15) a 

těžební a půdní mapa z roku 1901/2152(Příloha C35). 

V polesí Březník byly zkoumány Roklanská, Novohuťská a Luzenská nádrž, osada Josefstadt s ohradou, 

osada v Luzenském údolí, osada/samota Březník a kamenná ohrada na Špičníku (viz Příloha C59). 

 

 

 

                                                           
148 Rozloha je uváděna 2142,08 ha v porostních mapách z let 1883, 1893 a 1902, v té z roku 1912 činí 2133,20 
ha a v roce 1921 v podkladech pro porostní mapu, jež se nedochovala 2141,93 ha a v těžební mapě z roku 1902 
uvádí 2142 ha. Rozlohy revírů mírně kolísají v mapovaných obdobích, což je dáno drobnými změnami ve 
vlastnictví jednotlivých pozemků, přepočítáno ze starých rakouských měr Joch = jitro = 0,5755 ha a Kft = 
rakouský sáh = 0,0003596 ha (Hofmann, 1984).    
149 Ve fondu Schwarzenberské lesní zřizovací kanceláře Hluboká nad Vltavou, oddělení map 1853–1949 (dále 
jen SLZK OM), sign. B-112, B-116–B131; ev. č. 1628, 1632–1647. 
150 Fond SLZK OM, sign. C-1, ev. č. 1764–1766. 
151 Fond Velkostatek Prášily-Dlouhá Ves, Oddělení map a plánů (dále jen VPDV OM), sign. B-3, inv. č. 56–58, ev. 
č. 137–139. 
152 Fond SLZK OM, sign. D-1, ev. č. 1807. 
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Revír Filipova Huť 

Rozloha někdejšího revíru Filipova Huť činila 2008 ha v roce 1912153. Mapy k revíru, studované pro 

účely práce jsou porostní mapy z let 1863 (Příloha C24), 1883, 1893, 1891/2154 a 1912 a 1922155, 

podklady k nim včetně podrobných zákresů z let 1893, 1912 a 1921156, hospodářské mapy z roku 

1863, 1883, 1893, 1902157 a 1912158 (Příloha C16) a těžební a půdní mapa z roku 1901/2159 (Příloha 

C36).  

V revíru Filipova Huť byly zkoumány tři plavební nádrže na potocích Ptačím, Černohorském a 

Cikánském a osada Na Ztraceném.  

Revír Modrava 

Revír Modrava podle porostní mapy z roku 1863 původně čítal 3112 ha (přepočítáno z jiter a sáhů), 

při taxaci v roce 1882, byl rozdělen na dva revíry, jižní, kterému zůstal název Modrava o velikosti 

1641, 24 ha v roce 1883 a následném ustálení na velikost 1645,47 ha, a severní pojmenovaný jako 

Rokytecký. Nadále budeme pracovat s vymezením Modravského revíru po tomto rozdělení. 

Ke studiu byly využity porostní mapy revíru z let 1863, 1883, 1893, 1902160 a 1912161 (Příloha C25–

C29) a podklady k nim, hospodářské mapy revíru z let 1863, 1883162 a 1902163 (Příloha C17), a také 

těžební a půdní mapa, nedatována, snad z roku 1902 (Příloha C37). 

V revíru Modrava se studium zaměřilo na plavební nádrže na Studeném a Cikánském potoce a na 

osady u Studeného potoka Schmiedelbach Hütten, osady Glaser Hütten, osady na Modravské hoře a 

dvou osad, označovaných jako Holzhauerhütten. 

Revír Rokyta 

Revír vznikl vydělením z Modravského revíru během taxace v roce 1882. Jeho rozloha se v porostních 

mapách uvádí mezi 1483,72 ha v roce 1883 a 1492,66 ha v roce 1901. Ke studovaným mapám patří 

                                                           
153 Rozloha opět v porostních mapách revíru kolísá od 1998,02 ha v roce 1863 (přepočítáno), 1992 ha v roce 
1883 až do uvedeného stavu v roce 1912. 
154 Ve fondu SLZK OM, sign. B-148–B152; ev. č. 1664–1668. 
155 Fond VPDV OM, sign. B-2, inv. č. 51, ev. č. 132. 
156 Ve fondu SLZK OM, sign. B-154–B159; ev. č. 1670–1675. 
157 Fond SLZK OM, sign. C-10–113, evi. č. 1773–1776. 
158 Fond VPDV OM, sign. B-3, inv. č. 65, ev. č. 146. 
159 Fond SLZK OM, sign. D-4, ev. č. 1810. 
160 Fond SLZK OM, porostní mapy: sign. B-169–170, ev. č. 1685–1688; podklady k porostním mapám: sign. B-
171–183, ev. č. 1687–1699. 
161 Fond VPDV OM, signatura B-2, inventární č. 52, ev. č. 133. 
162 Fond SLZK OM, porostní mapy: sign. C-17–18, ev. č. 1780–1782; půdní a těžební mapa sign. D-5, ev. č. 1811. 
163 Fond VPDV OM, sign. B-3, inv. č. 66–68, ev. č. 147–149. 
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porostní mapy revíru z let 1883, 1893 (Příloha C30), 1901, 1912164 a 1921165, podklady ke všem z nich, 

hospodářské mapy z let 1883, 1902, 1922166 a 1912167 (Příloha C18) a půdní a těžební mapa z roku 

1901/2 (Příloha C38). 

Revír je bez stálých sídel, celý spadá do zóny I. Studovanými objekty jsou Rokytecká a Javoří nádrž, 

osada Hängrer Hütten, ohrada u Javoří slatě, a samoty Javoří Pila a u Rybárenské slatě.  

Revír Schätzův Les 

Rozloha polesí je uváděna v revírních porostních mapách od 777,8 ha (přepočítáno z jiter a sáhů) 

v roce 1862 po 778,447 ha v roce 1902. 

Dostupnými podrobnými kartografickými prameny jsou porostní mapy revíru z roku 1862, 1882 

(Příloha C31), 1892, 1902, 1911/12168 a 1922169, a podrobné podklady k nim z let 1861, 1882, 1892, 

1902 a 1922170 hospodářské mapy polesí byly dostupné pro roky 1862, 1882, 1892171 a 1912172 

(Příloha C19), půdní a těžební mapa z roku 1901/2173 (Příloha C39). 

Revír těsně hraničil s trvale osídlenými osady Schätzova Mýť a Vchynice Tetov, jejichž prostor ale 

řadíme do zóny II a také nebyly z větší části součástí panství. V revíru se nachází první úsek 

Vchynicko-tetovského plavebního kanálu (zhruba 6 km jeho délky) včetně rechlového mostu až za 

Schätzovu Mýť. V tomto revíru se studium zaměřovalo především na oblast zóny II u plavebního 

kanálu. 

Revír Nová Studnice 

Rozloha revíru je uváděna v rozmezí 1740,58 ha v roce 1863 až 1760,49 v roce 1901/2. K podrobným 

archivním kartografickým pramenům patří opět porostní mapy z let 1862, 1883, 1893 (Příloha C32), 

2901/2, 1911/12174 a 1822175, podrobné podklady k těmto mapám z let 1862, 1883, 1802, 1821176. 

                                                           
164 Fond SLZK OM, porostní mapy: sign. B-224–227, ev. č. 1740–1743; podklady k porostním mapám: sign. B-
228–333, ev. č. 1744–1749. 
165 Fond VPDV OM, sign. B-2, inv. č. 54, ev. č. 136. 
166 Fond SLZK OM, sign. C-33–37, ev. č. 1796–1800, těžební mapa sign. D-8, ev. č. 1814. 
167 Fond VPDV OM, sign. B-3, inv. č. 74–75, ev. č. 155–156. 
168 Fond SLZK OM, sign. B-339–347, ev.č. 1755–1763. 
169 Fond VPDV OM, sign. B-2, inv. č. 54, ev. č. 135. 
170 Fond SLZK OM, sign. D-4, ev. č. 1810. 
171 Fond SLZK OM, sign.C-38–43, ev. č. 1801–1806. 
172 Fond VPDV OM, sign. B-3, inv. č. 72, 73, ev. č. 153,154. 
173 Fond SLZK OM, sign. D-9, ev. č. 1815. 
174 Fond SLZK OM, sign. B-185–B189, ev. č. 1701–1705. 
175 Fond VPDV OM, sign. B-2, inv. č. 53, ev. č. 134. 
176 Fond SLZK OM, sign. B-190–B-194, ev. č. 1706–1710. 
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Dále hospodářské mapy revíru z let 1862, 1883 (Příloha C20) a 1902 a půdní a těžební mapa bez 

datace177, předpokládáme však též roky 1901/2 (Příloha C40).  

Při západní hranici revíru se nacházela osada Zelenohorské chalupy a část obce Nová Studnice, jinak 

byl stálých sídel prostý, spadajících do zóny II. V revíru Nová Studnice byl terénní výzkum věnován 

plavební nádrži na Tmavém potoce. Součástí revíru byly také pozemky u osady Horky a s protékajícím 

Plavebním potokem v samém závěru plavebního kanálu, oblast spadá do II. zóny.  

Revír Prášily 

Nejsevernější revír Prášilského panství byl nejvíce obydlen stálými sídly. Vedle Prášil zde byly také 

obce Ždánidla a Gsenget.  Rozloha je na porostních mapách uváděna od 1755,65 ha v roce 1862 

(přepočítáno) do 1776,073 v roce 1892. Revír zachycují porostní mapy z let 1862, 1882, 1892, 1901/2, 

1911/12 a 1921178 (Příloha C33) a podrobné podklady k nim z let 1862, 1881, 1882, 1892, 1902, 1912 

a 1922179. Potom hospodářské mapy revíru z let 1862, 1882180 a 1921181 (Příloha C21) a půdní a 

těžební mapa z roku 1902182 (Příloha C41).  

V revíru Prášily byla pozornost zaměřena na relikty plavení z Prášilského jezera a na místo zvané Stará 

jímka. Zbylý prostor revíru, jeho S část se sídly, spadá do zóny II, a to i vzhledem k tomu, že z tohoto 

revíru se plavilo do Křemelné, jak bude záhy ukázáno, nespadá do povodí Roklanského a 

Modravského potoka. 

Revír Dlouhá Ves 

Revír spadá do III. zóny ovlivnění a zájmu práce. Jedná se o nejvíce osídlený revír s největší členitostí 

a proměnami hranic. Rozloha je uváděna 199,69 ha183 v roce 1862 v roce 1872 roste na 211,62 ha a 

v roce 1882 na 221,553 ha, v roce 1912 má 208,237. Mapování revíru je zachyceno na porostních 

mapách z let 1862, 1872184, 1892, 1902, 1911/12185 (Příloha C34) a 1922186, podklady k těmto mapám 

                                                           
177 Fond SLZK OM, sign. C-20–C-26, ev. č. 1783–1789 a půdní a těžební mapa sign. D-6, inv. č. 1812. 
 
178 Fond SLZK OM, sign. B-205–B-210, evidenční č. 1721–1726. 
179 Ibid., sign. B-211–B-223, evidenční č.1727–1739. 
180 Ibid., sign. C-27–C-32, evidenční č. 1790–1795. 
181 Fond VPDV OM, signatura B-3, inventární č. 69–71, evidenční č. 150–152. 
182 Fond SLZK OM, sign. D-7, evidenční č. 1813. 
183 Přepočítáno z 374 jiter (Joch) a 598 sáhů.  
184 Revír Dlouhá Ves je jediným revírem velkostatku Prášily-Dlouhá Ves, ke kterému je dochována porostní 
mapa z roku 1872.  
185 Fond SLZK OM, sign. B-132–B-137, evidenční č. 1648–1653. 
186 Fond VPDV OM, signatura B-2, inventární č. 50, evidenční č. 131. 
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z let 1861, 1872, 1882, 1892 a 1922187. Dalším pramenem jsou také hospodářské mapy, dochované 

z let 1872, 1882 (Příloha C22), 1902188 a 1912189 a také těžební a půdní mapa z roku 1901/2 a 1912190 

Příloha C42). 

V příslušné kapitole bude věnována pozornost rozvoji obce Dlouhá Ves díky plavebnímu systému. 

 

 

5.2 Plavení dříví v zóně I 

 

Z I. zóny Prášilského panství se plavilo dříví pomocí vodních toků v povodích zdrojnic řeky Vydry. Tato 

povodí odvodňovala asi tři čtvrtiny tohoto území (Příloha C60). Zbylou zhruba čtvrtinu v severní části 

panství se plavilo v povodí Prášilského potoka a jeho přítoků do řeky Křemelné (Příloha C61). 

Plavba na potocích byla umožněna jednak úpravami koryt potoků, které budou dále popsány a díky 

budování plavebních nádrží. Ty jsou v písemných a kartografických pramenech německy označovány 

jako Schwelle, odtud pak přeneseně pojmenovány v češtině jako švele, Klause, v češtině klauzy, 

Schwemm Reservoir nebo jednoduše jen jako Reservoir.   

 

5.3 Plavení dříví na zdrojnicích Vydry 

 

Již jako součást původního plánu vzniklo v zóně I několik vodních plavebních nádrží na potocích, jež 

napájejí řeku Vydru a posléze Vchynicko-tetovský plavební kanál. Nádrže vznikaly pak podle postupu 

těžby do dalších polesí. Opakované napouštění a posléze vypouštění nádrží přechodně zvedlo hladiny 

potoků, do kterých bylo vhazováno a plaveno polenové dříví, které bylo připravené na březích 

potoků. Díky plavební vlně se dříví dostalo až do „trychtýře“ soutoku potoků u Modravy do řeky 

Vydry a po dvou kilometrech k plavebnímu kanálu, kde byla voda a s ní připlavené dříví zadržováno 

pomocí hradlového mostu, rechlí. Voda byla posléze vpouštěna společně s polenovým dřívím do 

plavebního kanálu, kde se díky vodě z nádrží zvedla hladina, což umožnilo a urychlilo plavení 

nashromážděného dříví.  

                                                           
187 Fond SLZK OM, sign. B-138–B-147, evidenční č. 1654–1663. 
188 Ibid. sign. C4–C9, evidenční č. 1767–1772.  
189 Fond VPDV OM, signatura B-3, inventární č. 59–62, evidenční č. 140–143. 
190 Fond SLZK OM, sign. D-2, 3, evidenční č. 1808, 1809. 
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5.3.1 Potoky 

 

Řeka Vydra vzniká soutokem Roklanského a Modravského potoka v Modravě. Povodí těchto potoků 

tvoří hnací motor celého plavebního systému. Potoky, na kterých se plavilo, se nacházejí v krajině 

s rozsáhlými mokřady, z nichž asi čtvrtinu tvoří rašeliniště (Bufková, 2017, s. 13).  

Modravský potok vzniká soutokem Luzenského a Březnického potoka na Březníku. Luzenský potok 

pramení na hranici s Bavorskem na úbočí Luzného v nadmořské výšce okolo 1215 m n. m., odvodňuje 

Hraniční slať a pojímá přítoky z hor Velké Mokrůvky, Špičníku a Mokré. Protéká Luzenským údolím, 

kde je jedna ze zaniklých nádrží, až k Březníku, kde tvoří soutok s Březnickým potokem (též Černým). 

Tento pramení v blízkosti Blatného vrchu ve výšce 1265 m n. m. Délka k soutoku Březnického potoka 

je 1,8 km a u Luzenského 3,5 km. Modravský potok od Březníku pokračuje severně místy sevřeným 

údolím, z levé strany přijímá Cikánský potok, vytékající z Cikánské slatě, v jehož asi polovině toku se 

nacházela plavební nádrž. Zprava pak jsou většími přítoky Modravského potoka Ptačí potok, 

pramenící na úbočí Malé Mokrůvky ve výšce 1225 m n. m. a potok Černohorský, pramenící 

v Černohorských močálech asi 1180 m n. m., oba s malou plavební nádrží a množstvím drobnějších 

přítoků. Těsně před Modravou se do Modravského potoka vlévá potok Filipohuťský, pramenící na 

úpatí Březové hory v Tetřeví slati v nadmořské výšce okolo 1150 m n. m., který do soutoku měří asi 

4,5 km. Délka Modravského potoka je 10,5 km a s Luzenským potokem je brán jako pramen Vydry.  

Roklanský (též Mlýnský) potok je 12,8 km dlouhý a pramení na úbočí Blatného vrchu ve výšce 1270 m 

n. m., odvádí vodu z mnoha bezejmenných přítoků. Na jeho horním toku byla vybudována Roklanská 

nádrž. Pravým přítokem je Rokytecký potok, který pramení u Rokytecké slatě (asi 1100 m n. m.), 

kterou odvodňuje a v jejíž blízkosti byla vybudována stejnojmenná nádrž. Dvěma pravostrannými 

přítoky s nádržemi jsou Novohuťský a Studený potok, oba pramenící na úbočí Studené hory. 

Levostranným vydatnějším přítokem je Javoří potok, pramenící v Bavorsku asi 800 m od státní 

hranice ve výšce 1150 m n. m., na potoku byla také vybudována plavební nádrž, stejně jako na jeho 

levostranném přítoku, Tmavém potoce, jež pramení na Poledníku ve výšce 1280 m n. m. Úhrn délek 

všech vodních toků povodí je více než 150 km. Rozloha povodí Modravského potoka je 42 km2, 

Roklanského 47 km2. 
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5.3.2 Úpravy koryt potoků 

 

S úpravami koryt uvedených potoků počítal již Traxlerův plán z roku 1796, který inženýr Rosenauer 

posléze ke splavnění těchto toků využil191. Dokument (Příloha A XXVII–XXXVIII, str. 26–52 a překlad 

str. 67–84) byl prostudován společně s příslušnými plány, na které odkazuje (Příloha C3–8). Ve 

srovnání s pozdějšími kartografickými prameny z doby fungování systému a terénní prospekcí je 

možné shrnout, k jakým úpravám na potocích ve skutečnosti došlo.  

Úpravy na Roklanském potoce měly být provedeny od zdrojnic v oblasti Kamerálního lesa Roklanu. 

Nedaleko hranice tohoto lesa měla být na potoce zřízena nádrž, kterou můžeme ztotožnit s pozdější 

Roklanskou nádrží (hovoří o ní text a je zakreslena také v plánu, Příloha C4 nahoře, C8)192, další pak na 

Studeném potoce (Příloha C8), jež pak na tomto místě nebo v jeho blízkosti opravdu vznikla a na 

Javořím potoce (Příloha C8), kde nádrž v té době nejspíše vybudována nebyla. Plán zachycuje také 

příčné řezy korytem na vybraných místech. Na Roklanském potoce jsou v textovém i kartografickém 

plánu specifikovány úpravy jako rozšíření a prohloubení koryta, proražení prudkých zákrut koryta, 

aby se plavení dříví nezasekávalo v zákrutách nebo nevylétávalo ven, vyklizení koryta od kamenů 

nebo odstřel velkých kamenů z koryta (obr. 2). Na několika místech, kde se koryto rozdvojuje do více 

ramen, je navrhnuta úprava přehrazením jednoho z ramen pro usnadnění navigace plaveného dříví. 

Podobné úpravy navrhuje i na přítocích Roklanského potoka včetně  Rokyteckého a Studeného (i 

s nádrží) a Javořího (s nádrží).  

Podobné úpravy jsou pak navrženy pro Modravský potok a jeho přítoky (Příloha C5, C8). Včetně 

rozpočtu na vybudování nádrže – hráze s propustí na Luzenském potoce (text a Příloha C8). 

                                                           
191 Fond SO SÚK, sign. A 6Walfa 5a ve fasciklu 993. 
192 Dočteme se o ospravedlnění vyšších mezd za práci, neboť je vykonávána v těžkých podmínkách a odlehlé 
oblasti, vzdálené od osídlení. 
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Předpokládáme, že k navrhovaným úpravám koryt posléze došlo. V terénu bylo možné sledovat 

úseky některých potoků, které působily jako narovnané a rozšířené, místy zahloubené. Nikde 

v potocích jsme se nesetkali s většími kameny v korytě. Na stranách některých břehů terén vypadal 

jako upravený pro stání nebo skládání dřev (např. jako u Ptačí nádrže – viz dále). V mapách se 

setkáváme s objekty, které by mohly být popisovanými přehrazeními ramen, takovými malými 

reservoáry na tocích. Jejich koncentrace např. na mapě Stabilního katastru z roku 1837 je patrná 

v blízkosti osady Hängrer Hütten (o té níže), viz obr. 3, ale i jinde. V Traxlerově plánu je popsáno i 

v doprovodné mapě zakresleno, že k takové úpravě zde mělo dojít. V těžko přístupném terénu 

potoka však nebyly pozorovány. To ale může být způsoben tím, že se plavební úpravy potoků 

nejpozději od konce plavení neudržují. Fluviální činností tak mohou být zneviditelněny i vzhledem 

k tomu, že např. hrazení ramen je pouze zemní, zpevňované hatěmi.  

 

Obr. 2 Detail úprav na Roklanském potoce, řece Vydře a Otavě z doprovodného plánu 
Traxlerova projektu úprav potoků pro plavbu dříví. Zákres prohlubování dna, 
zahrazování „jalových“ ramen, prosekávání zákrut řeky. Uloženo ve fondu VPDV OM, 
č. mapy 181 (viz také Příloha C4, nahoře).  
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Na čtyřech místech Traxlerův plán zmiňuje 

také nutnost výstavby nádrží, které se dají 

ztotožnit s opravdu vybudovanými 

Roklanskou nádrží a s nádrží na Studeném 

potoce. Další dvě na Luzenském a na Javořím 

potoce nejspíše v 19. století realizované 

nebyly. O třech nádržích v prášilských lesích  

„…samt 3 Reservuaren in 

Stubenbacherwaldungen zuerrichten sint…“ 

dále hovoří Rosenauerův plán (Příloha A XI–

XXVI, str. 8–25), bohužel však nikoli blíže. 

Nádržím se věnuje následující kapitola.  

 

5.3.3 Nádrže 

 

V posledních letech se plavební nádrže dostaly do zájmu dvou skupin odborníků. Jednak památkářů, 

kdy byl v roce 2013 soubor osmi plavebních nádrží prohlášen za památkově chráněný, jako nedílná 

součást technického díla Vchynicko-tetovského kanálu, který je kulturní památkou od roku 1958. 

Nádrže jsou kategorizovány Památkovým katalogem Národního památkového úřadu jako soubor, jež 

je prvkem kulturní krajiny a je zahrnut do specializace industriální dědictví (Památkový katalog, 

2015). A jednak se nádrže těší zájmu přírodovědců, kteří se zabývají jejich dopady jejich případného 

obnovení pro krajinu a biotopy a sledují jejich přírodní prostředí (Bufková, 2017), (Šmrhová, 2014).      

Literatura (Běl, 2001), (Šmída, 2016) aj. hovoří o osmi plavebních nádržích, jež měly vzniknout 

v průběhu 19. století. Výzkum této práce ukázal na problematiku opisování informací v několika 

ohledech. Jednak podle kartografických pramenů byly identifikovány a terénním výzkumem 

vyhledány a dokumentovány další dvě plavební nádrže. A studium také ukázalo, že vznik všech nádrží 

nespadá do 19. století. Archivní prameny totiž datují vznik dvou z nich až na počátku století 20. 

Problematické je také opisování obsahů vody původních nádrží, což bude rozvedeno u každé zvlášť. 

Deset nádrží, vztahujících se k plavení na povodích zdrojnic řeky na území panství, jejichž voda byla 

využívána pro provoz Vchynicko-tetovského kanálu, je zakresleno v mapě povodí v Příloze C60. 

Mapy se zakreslenými zkoumanými relikty vznikly ze zaměření vždy mezi 200 až cca 450 geodetickými 

body. Čísla bodů byla přiřazena vždy jednomu prvku, jako je třeba koruna hráze (horní hrana) nebo 

 

Obr. 3 Úprava koryta potoka na císařském otisku 
Stabilního katastru, r. 1837, podklad poskytnut ČUZK. 
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přepad hráze apod. Tyto skupiny bodů byly zobrazeny v mapě a jejich spojením vznikly jednotlivé 

linie, které jsou zaneseny v rekonstrukčních plánech měření pro každou nádrž. Dvě z bývalých 

nádržích jsou dostupné pro veřejnost po turistické cestě, další tři jsou dostupné po cestě, avšak 

v zónách se zákazem vstupu, a ty ostatní nejsou dostupné po žádné cestě, často dosažitelné 

nesnadno průchodnými oblastmi vzhledem k polomům, podmáčení či strmému terénu. 

 

5.3.3.1 Roklanská nádrž 

 

Nádrže Roklanská, Novohuťská a Luzenská se nacházejí v bývalém revíru Březník. Polohu Roklanské a 

Novohuťské nádrže na současné mapě zachycuje obr. 4. 

 

 

Obr. 4 Poloha Roklanské a Novohuťské nádrže na základní mapě. Podklad Mapy.cz, upraveno. 

 

 

Obr. 5 Roklanská nádrž s hájenkou na indikační skice Stabilního katastru (Archivní mapy, 2017) a na 
hospodářské mapě polesí Březník z roku 1882, SOA v Třeboni, Český Krumlov, Fond SLZK OM, sign. C-3, 
ev. č. 1766. 
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Nádrž se poprvé vyskytuje v indikační skice Stabilního katastru, Císařské otisky příslušného listu se 

nedochovaly. V mapě prášilských lesů z roku 1818 zanesena není, avšak počítá s ní Traxlerův, 

potažmo Rosenauerův plán plavby (viz výše). Dále pak figuruje ve všech podrobných mapách polesí.  

Nádrž se nachází v široce rozevřeném údolí Roklanského potoka v nezarostlé lokalitě, tudíž přístup 

k reliktům hráze a dalších prvků byl dobrý (viz šikmé letecké fotografie Příloha D9: 3,4). Polohu 

nádrže ukazuje 3D model terénu na základě DMR 4193 (obr. 6). Nádrž je pro veřejnost nepřístupná, 

nachází se v I. zóně NP. Terénní průzkum probíhal v letech 2013–2016, měření bylo prováděno 

opakovaně. Na místě byla identifikována probořená hráz se zbytky dřevěné konstrukce, relikty 

přepadu hráze a úpravy koryta potoka pod propustí. Terénní fotodokumentace je uvedena v Příloze 

D1–D8. 

Délka hráze byla naměřena 132 m, šířka její koruny 2 m, mocnost hráze v patě průměrně 15 m, místy 

i více, což bylo nejspíše dáno probouráním hráze. V průlomu V části hráze byla identifikována 

dřevěná konstrukce výztuže hráze a původní propusti (Příloha D3, 4). Při nižším stavu vody v roce 

2015 se ji podařilo zdokumentovat včetně podvodních prvků (Příloha D3:20). V hrázi bylo 

identifikováno sedm polí z tesaných, tesařsky napojených trámů, které zpevňovaly hráz a byly 

původně provázány s konstrukcí propusti. 

                                                           
193 Digitální modelu reliéfu ČR 4. generace. Zobrazení zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek 
diskrétních bodů v pravidelné síti 5 x 5 m (Geoportál ČÚZK, 2010–2017). 
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Z propusti bylo možné identifikovat horizontální stěnu z vertikálně do zeminy zanořených trámů i pod 

vodní hladinou (Příloha D4: 28, D5: 33). V západní části průlomu hráze nebyly patrné pouze zbytky 

dřev, ale část kamenné konstrukce, související s propustí (Příloha D5:30–33). Jasně rozpoznatelný byl 

původně dřevěný odlehčovací přepad hráze (Příloha D5: 37, D6: 41,42), který byl 2 m široký a 10 m 

dlouhý, jež je zachycen na starých fotografiích (Příloha D8). Patrné byly také úpravy terénu pod 

propustí, vedle narovnání koryta potoka se pak jedná především o navýšený terén na jeho pravém 

břehu, otázkou je, jestli se jedná o původní úpravu koryta, nebo úpravy z doby působení PS. 

Plocha nádrže je uváděna 1580 m2 s retenční kapacitou 18 000 m3 (Běl, 2001, s. 74), což přibližně 

odpovídá i odhadům terénního výzkumu.  

V prostoru nádrže se nacházejí sejpy (Příloha D6: 43,44), jejichž výskyt pokračuje dále J směrem proti 

proudu potoka, jejich rozsah je vyznačen na plánu zaměření na obr. 7. Jedná se o pozůstatky 

historického rýžování zlata na potoce. Sejpy v oblasti Roklanské nádrže představují pozůstatky 

nejvýše položených rýžovišť v Čechách, bývají spojovány s rýžováním ve středověku, mohou být však i 

pravěkého stáří. Pozoruhodná je skutečnost, že ani dlouholeté používání nádrže se sejpy na jejím dně 

nesrovnaly do úrovně okolního terénu, svědčí to o tom, že byly dříve mnohem vyšší.  

 

Obr. 6 Vlevo – 3D zobrazení krajiny s Roklanskou nádrží na základě DMR4 (Lokální scéna DMR 5G, 2018), 
vpravo – 3D model hráze, vytvořený na základě zaměření z roku 2014 (autor Matyáš Kracík), letecký 
snímek z roku 1962 (Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2009). 
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Obr. 7 Plán zaměření terénního výzkumu Roklanské nádrže. 

Oranžově – pata hráze, žlutě – koruna hráze, zeleně – odlehčovací přepad hráze a odtokový kanál od 
přepadu, šedá linie – úpravy pod propustí hráze, hnědá – dřevěné konstrukce, modrá – destrukce 
hájenky (?), šedá tečkovaná – odhadovaný rozsah nádrže, fialová tečkovaná – zaměření rozsahu sejpů 
v prostoru nádrže, podle (Archiv leteckých měřických snímků, 2010–2017), upraveno dle zaměření (348 
geodetických bodů). 
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Nádrž byla nejspíše vybudována hned s počátkem budování plavebního systému na přelomu 18. a 19. 

století, nebo s malým zpožděním. Všechna mapová zobrazení zakreslují na okraji nádrže Roklanskou 

hájenku, jejíž staré fotografie jsou uvedeny v Příloze D7: 1–6, která již na letecké fotografii z roku 

1962 není (obr. 6, vpravo dole). Na plánu na obr. 7 je tmavě modrou barvou vyznačeno místo 

destrukce. V dnešní době stojí pouze chátrající původní chata KČT z roku 1936, která byla v 50. a 60. 

letech 20. století využívána PS, jejíž rota vznikla v její bezprostřední blízkosti včetně finského 

dvojdomku pro důstojníky, stájí a altánku u hráze (Vojensko.cz, 2007–18). Z prostoru roty jsou 

v terénu stále patrné betonové základy budov. Chata KČT je na fotografii z let 1954–1957, na mostku 

přes potok pod hrází přistává vrtulník a v pozadí jsou vidět stavby roty (Příloha D8: 7). Rota zde sídlila 

od roku 1951. Fotografie PS z webu o rotách PS (Vojensko.cz, 2007–18) jsou ojedinělým obrazovým 

pramenem z posledních let nádrže (Příloha D7: 7,8 a D8). Zobrazují ještě napuštěnou nádrž v 50. 

letech 20. stol., na Příloze D8: 1 je dokonce zachycena propust s domkem s mechanizmem stavidla i 

přepad. Fotografie z let 1957–9 (Příloha D8: 3 a D7: 8) zachycují korunu hráze s lávkou přes propust 

již bez domku, kryjící stavidlo, další fotografie snad z roku 1965 zobrazuje příslušníky PS v odtokovém 

kanálu od přepadu (Příloha D8: 4) a fotografie z roku 1974 (Příloha D 28: 2) již zachycuje zničenou 

hráz, musela být protržena mezi lety 1959 a 1962194. K poslední plavbě z nádrže došlo někdy na konci 

50. let. 20. století (Zemanová, 2011). 

 

5.3.3.2 Novohuťská nádrž 

 

Poloha bývalé nádrže na Novohuťském potoce je uvedena na obr. 4. Nádrž vznikla přehrazením 

potoka v místě širšího rozevření jednak poměrně uzavřeného údolí. Hráz byla vybudována na terénní 

hraně, odkud potok spadá do opět uzavřené části údolí, což je patrné na obr. 8, kde je zobrazena 

poloha nádrže v 3D modelu terénu na základě DMR 4. 

Nádrž není zakreslena na starších mapách včetně Stabilního katastru a na II. vojenském mapování, 

poprvé se objevuje až v hospodářských a porostních mapách panství v roce 1862/3 (obr. 9). Terénní 

výzkum v říjnu 2015 a říjnu 2016 se setkal s nelehkou terénní situací, do které jsou relikty nádrže 

zasazeny. V terénu velmi výrazně vystupuje hráz nádrže, která zahrazuje část v této oblasti. mělkého 

údolí potoka. Plán na obr. 10 ukazuje výsledky zaměření na interpretačním plánu zkoumaných reliktů. 

Terénní fotodokumentace je uvedena v Příloze D10–13.  

                                                           
194 Některé zdroje uvádějí, že byla hráz vyhozena do vzduchu po tom, co se v nádrži v roce 1958 utopil vojín 
roty PS.  
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Obr. 9 Poloha Novohuťské nádrže na 3D modelu na základě DMR 4. vlevo pohled na hráz a prostor 
nádrže od J, dole – pohled od západu a vpravo nadhled od J, podle (Lokální scéna DMR 5G, 2018). 

. 

 

Obr. 8 Vlevo – první mapové zobrazení Novohuťské nádrže na porostní mapě z roku 1863, uprostřed – nádrž na 
hospodářské mapě z roku 1882, uloženo ve fondu SLZK OM, sign. B-116, ev.č. 1632 a sign. C-3, ev. č. 1766, 
vpravo – nádrž na III. vojenském mapování r. 1878, podle (Oldmaps, 2001–2017). 
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Hráz nádrže byla umístěna na terénním zlomu, její délka byla zaznamenána 70 m, její šířka v patě byla 

15 m a koruna hráze široká 2–4 m. Výšku hráze od její paty ke koruně byla na straně nádrže až 3,5 m, 

na straně do údolí nebylo snadné patu hráze odlišit od místa, kde navazuje přirozený terén, byla 

stanovena na 4 m. Převýšení mezi prostorem pod hrází a její korunou činí 8 m, což je dobře patrné na 

fotografii v Příloze D12: 15 a D11: 8. Stěny hráze byly směrem do údolí značně oderodované, na 

mnoha místech vystupovala dřevěná konstrukce hráze (Příloha D11: 12, D13: 23–27), často se 

spojovacím materiálem a úpravou tesařských spojů. Z několika dřev byly odebrány vzorky na dataci, 

ale jejich stav analýzu bohužel neumožnil. V místě původní propusti byla v korytě potoka nalezena 

část mechanizmu stavidla (Příloha D13: 25). Na okraji Z části hráze byl dokumentován odlehčovací 

přepad, špatně patrný v zarostlé koruně hráze, ale s velmi zřetelným odtokovým kanálem od přepadu 

pod hrází, který byl vydřeven (Příloha D13: 21,22). Tento kanál měl dále podobu hluboce zaříznutého 

koryta, což svědčí o dravém průtoku vody v minulosti. Ústí pak do potoka asi 20 m od hráze (Příloha 

D11: 9,13, D12: 14). U této nádrže byl jako u jediné zaznamenán objekt odtokového skluzu od 

propusti hráze (Příloha D12: 20). Tento byl vydřevený a voda odsud tekla do širokého vymletého 

prostoru pod hrází, kde je dodnes asi 2 m hluboká tůň, ze které dále pokračuje potok. Na fotografiích 

v Příloze D12: 15–19 je patrné, že v různých letech je podle stavu vody tůň různě naplněna, stejně tak 

voda proudí různými cestami prostorem probořené hráze. 

Na Z od hráze byly výzkumem zaznamenány velké jámy o průměru až 8 m a s hloubkou až 2 m, které 

patrně nejsou přírodního původu (na plánu zaměření jsou vyznačeny tmavě modrou linií). Nejspíše se 

jedná o místa těžby zeminy, kterou byla zemní hráz zpevňována. Běžně byla na stavbu hráze 

využívána zemina z prostoru nádrže, která ale vždy nemusela být dostačující. 

 Plochu vody v nádrži při jejím maximálním napuštění odhadujeme na 2900 m2 s objemem 5800 m3. 

Jiří Běl (2001, s. 74) plochu nádrže neuvádí a objem určuje na 15 000 m3, což je od něj nereflektovaně 

opisováno v dalších dokumentech. Je zde poměrně značný rozdíl a považujeme jako nereálné, aby 

měla nádrž takovou retenční schopnost. 

Podle dostupných kartografických pramenů je zřejmé, že nádrž vznikla až někdy kolem poloviny  

19. století, ještě v r. 1962 je na fotografii patrná neporušená hráz a nádrž je asi z jedné čtvrtiny 

napuštěna (obr. 11). Je otázkou, zdali byla nádrž zničena úmyslně, nebo jestli byla po skončení jejího 

využívání nechána na pospas povětrnostním vlivům a erozi. Množství konstrukčních prvků i stav 

erodovaných částí hráze by nasvědčovalo spíše druhé variantě, stejně jako nález železného zařízení 

stavidla v prostoru, kde bychom stavidlo hledali. Nejspíše však byla hráz protržena záměrně a voda již 

způsobila její dnešní stav. 
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Obr. 10 Rekonstrukční plán Novohuťské nádrže. 

Oranžová – pata (dolní hrana) hráze, žlutá – koruna hráze (horní hrana), zelená – 
odlehčovací přepad hráze s odvodňovacím kanálem od přepadu, hnědá – dřevěné prvky 
výpusti hráze a přepadu, fialová – místo nálezu mechanizmu propusti, tm. modrá – jámy 
pro těžbu zeminy – vyznačena horní a dolní hrana, sv. šedá – přibližný rozsah nádrže, sv. 
modrá, „tůň“ pod propustí a tok potoka, podklad letecká mapa r. 2015, Mapy.cz, 
upraveno dle zaměření (342 geodetických bodů). 
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5.3.3.3 Luzenská nádrž 

 

V širokém Luzenském údolí přehrazuje stejnojmenný potok nejjižněji situovaná nádrž (obr. 12). 

Během studia bylo ku podivu, proč není nádrž zobrazena na žádné mapě z 19. století, ani na 

hospodářských a porostních mapách z let 1902, 1912 a 1922. Jediným pramenem staršího data je její 

přibližné zobrazení na Traxlerově plánu k projektu splavnění toků (Příloha C8), ale nebyla nejspíše 

v 19. století vůbec realizována. Až pátrání v klatovské pobočce SOA v Plzni objasnilo datování vzniku 

nádrže do období první republiky. Nalezený byl také unikátní plán na nádrž na Březníku195 (Příloha 

C62, výřez z plánu obr. 13), který je sice nedatovaný, ale pochází pravděpodobně z 2. poloviny 19. 

století. Je to jediný nalezený podrobný stavební plán plavební nádrže z 19. století, který byl 

v archivních fondech objeven, paradoxem je, že se jedná zrovna o nerealizovaný projekt. Hráz nádrže 

byla plánována v nejužším místě údolí Modravského potoka u Březníku, která je vyznačena na obr. 

12, stejně jako rozsah plánované nádrže, jejíž voda měla sahat až k později vzniklé hrázi Luzenské 

nádrže. 

                                                           
195 SOA v Třeboni, pobočka Český Krumlov, fond Schw. ústřední stavební správa České Budějovice, dílčí inventář 
stavebních plánů, sign. 18-l, inv. č. 5400, ev. č. 
 

 

Obr. 11 Novohuťská nádrž na leteckém snímku z roku 1962 (Národní inventarizace 
kontaminovaných míst, 2009), ještě s fungující hrází a na lidarové mapě DMR 5, 
podle Geoportál, ČUZK, upraveno. 
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  Nádrž byla vybudována Ředitelstvím 

státních lesů a statků v Třeboni v roce 

1931 na návrh inženýra Karla 

Koseka196 a téhož roku zkolaudována. 

Ve zprávě je odůvodněna nutnost 

zřízení nádrže pro usnadnění plavení 

polen z polesí Březník, Filipova Huť i 

Modrava. Průvodní zpráva projektu 

upozorňuje na nutnost odstranění asi 

50 cm mocné vrstvy rašeliny až na 

jílovo-písčité podloží, na které je 

možno postavit hráz. Zemní hráz 

měla být navrstvena zeminou po 15-

20cm dusaných vrstvách. Počítalo se 

původně s šířkou koruny na 3 m, 

výsledně ale byla 2 m, sklon boků 

hráze šířka 1 : 1,5 na návodní straně a 

na vzdušné 1 : 2. „Návodní strana 

navrhuje se opevniti v celé výšce buď 

kamennou dlažbou, bude-li kamene 

na místě dostatek, nebo bude zřízeno 

opevnění z vodorovně kladených 

tesaných dřev, připevněných ke 

kůlům do hráze zapuštěným. Koruna 

a vzdušná strana hráze bude podle 

návrhu opevněna drnem 

naplocho“197. Výpusť měla být 

                                                           
196 Návrh na zřízení plavební nádrže u Březníku. Průvodní zpráva a technické výpočty. Sušice, 22. 9. 1931, Karel 
Kosek. Uloženo v klatovské pobočce SOA v Plzni, fond Okresní úřad Sušice 1850–1945, sign. X-16, karton 199.  
197 Ibid, s. 1–2. 

 

Obr. 12 Poloha Luzenské nádrže na současné mapě, fialově je 
vyznačena hráz a rozsah nerealizované nádrže na Březníku 
z 19. století, zeleně vyznačena hráz a rozsah nádrže, 
postavené v roce 1931 podle Mapy.cz, upraveno. 
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dřevěná, roubená z tesaných dřev a světlá šířka stavidlového otvoru měla být v základové výpusti 

0,85 m a výška 1,2 m. Výpusť měla sestávat ze dvou stěn postavených napříč hráze ve vzdálenosti 

185 cm od sebe. Stěny tvořily klády na sebe kladené, utěsněné mechem. Mezi stěnami pak byla 

příčná stěna opatřena stavidlem, jež se ovládalo z mostku. Počítalo s vydlážděním koryta pod 

propustí. Stěny hráze měly být na obě strany od konstrukce propusti zpevněny vždy dvěma tesanými 

roubenými konstrukcemi, křídly, zavázanými do hráze, jež měly být do podélných stěn výpustě 

tesařsky spojeny, „srubově zavázány“. Pro odvalení přívalových vod projekt počítá s přepadem, 

splavem v hrázi u pravého břehu o šířce přepadové hrany 4 m, vybudovaný z hraněných trámů.  

Z vývařiště pod výpustí měla být voda odváděna dřevěného odpadu v délce 18 m, šířce 2 m a 1 m 

hlubokým žlabem. Obsah byl plánovaný na 21 000 m3, které měly být napuštěny za 24 hodin. Projekt 

obsahuje plán celkové situace nádrže a stavební výkresy (Příloha C63).  

 

Terénní průzkum proběhl v letech 2014 a 2015 ve velmi přehledném terénu (viz obr. 14), stejně jako 

v případě nádrží Rokytecké a Roklanské, které se všechny nacházejí v široce rozevřeném údolí a 

z většiny nejsou porostlé vyšší vegetací, než jsou traviny. Kromě protržené hráze se podařil 

identifikovat také v projektu popisovaný splav, tedy odlehčovací přepad a dřevěná konstrukce hráze 

a stavidla.  

Terénní fotodokumentace je uvedena v Příloze D14–16, šikmý letecký snímek pak v Příloze D9: 1, 

výsledky zaměření jsou zaneseny do plánu na obr. 15 a na jeho základě vnikl 3D plán, na obr. 16. 

Délka hráze byla naměřena 70 m, šířka u paty 12–16 m, v koruně 2 m, což souhlasí s původním 

plánem, naměřená mocnost v patě hráze je relativně větší, což je dáno erozí hlíny. 

 

Obr. 13 Výřez z plánu na stavbu Březnické nádrže. Celý plán i s popisem je v Příloze C62. 
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Výška hráze v nejvyšším bodě v blízkosti původní výpusti činí 4,5 m. Byl identifikován vydřevený kanál 

pod výpusti, který je v plánu zmíněn a také zakreslen. Na plánu je vyznačen fialově a je na Příloze F16: 

16,17. Dřevěné zařízení stavidla, které je popisované projektu bylo odstraněno, patrná byla jen dřeva, 

čnící ze základu Z části hráze, jedná se nejspíše o původní části popisovaných zpevňovacích křídel. Jak 

projekt popisuje, ve V části hráze byl objeven přepad, byl však dost zarostlý vegetací a odvodňovací 

kanál se povedlo identifikovat jen z části a hypoteticky. Šířka přepadové hrany však odpovídala 4 m. 

V době výzkumu ještě nebyl k dispozici výše popisovaný projekt o výstavbě z roku 1931, byl tedy 

odebrán vzorek dřeva pro dendrochronologické datování, vzorek však vzhledem ke stavu dřeva 

nebylo možné datovat. Vznik nádrže tedy přesně známe, hráz byla zničena prohrnutím těžkou 

technikou nebo odstřelena, nejspíše v době vzniku pohraničního pásma. Letecká fotografie z roku 

 

Obr. 14 1, 2 – Poloha nádrže v Luzenském údolí na DMR 4 (Lokální scéna DMR 5G, 2018), 3 – Probořená 
přehrada na leteckém snímku z roku 1962 s patrnou trasou EZOH v prostoru nádrže (Národní 
inventarizace kontaminovaných míst, 2009), 4 – Hráz nádrže na lidarovém snímku DMR 5, podle 
Geoportál ČUZK, upraveno. 
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1962 obr. 14: 3 ukazuje hráz již protrženou a v prostoru nádrže je patrná hranice trasa elektrického 

zařízení ochrany hranic (dále EZOH)198, jehož trasa je v terénu rozpoznatelná i dnes. Existence 

Luzenské nádrže byla nejspíše nejkratší ze všech sledovaných.   

 

 

 

                                                           
198 Tento elektrický drátěný zátaras zde vnikal od r. 1952 a sloužil až do konce 60. let 20. století, kdy byl více ve 
vnitrozemí vybudován zátaras nový, tzv. signální stěna U-70.  

 

Obr. 15 Rekonstrukční plán hráze Luzenské nádrže. 

Oranžová – pata hráze, žlutá – koruna hráze, zelená – odlehčovací přepad hráze s odvodňovacím 
kanálem od přepadu, fialová – relikty dřevěného žlabu propusti, sv. šedá tečkovaná – předpokládaná 
hladina nádrže (rozsah nádrže je vyznačen v mapě na obr. 12, podklad letecká mapa r. 2015, Mapy.cz, 
upraveno dle zaměření (346 geodetických bodů). 
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5.3.3.4 Ptačí nádrž 

 

Ptačí nádrž se nachází na stejnojmenném potoce, při tzv. Švelské cestě, jež je pravostranným 

přítokem Modravského potoka (obr. 19). Nachází se v revíru Filipova Huť a patří k původním nádržím 

plavebního systému, nalezneme ji totiž jak na mapě panství z roku 1818, tak na všech následných 

mapováních.  

 Ptačí a Černohorskou nádrž spojuje cesta do Filipovy Huti, která byla posléze prodloužena JV 

směrem až na Březník. Na mapě III. vojenského mapování je zakreslena stavba při cestě u Ptačí 

nádrže (obr. 17, vpravo), která patrně sloužila pro obsluhu nádrže či nádrží spolu s Černohorskou, 

která je vzdálená asi 1100 m na SSV. 

 

Obr. 16 3D model, vycházející z dat DMR 5, poskytnutých ČUZK, autor modelu: Richard Oľhava. 
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Spolu s Černohorskou se jedná o jediné dvě veřejnosti přístupné nádrže, přes jejich hráze vede 

turistická cesta. Avšak jejich původní retenční prostory ani relikty hráze nejsou nijak výrazné. Jedná 

se současně také o nejmenší ze všech nádrží.   

Seznámení s terénem proběhlo v roce 2009 a terénní výzkum byl proveden v roce 2015, 

fotodokumentace je uvedena v Příloze D17, 18. Výsledky zaměření společně s pozorováním terénních 

reliktů je zaneseno do letecké mapy z roku 2015 na obr. 20. Původní korunu hráze nebylo možné 

přesně identifikovat, neboť byla změněna silnicí, která přes hráz vede. Byla tady zaměřena na 

výškové úrovni silnice a okolního terénu se shodnou výškou, v plánu je tudíž vyznačena tečkovaně. 

 

Obr. 18 Vlevo – Ptačí nádrž na mapě panství z roku 1818, Uloženo v SOA v Třeboni, Český VPDV OM, 
mapa č. 2; uprostřed – nádrž na výřezu z mapy Stabilního katastru 1837, podklad poskytl pro účely práce 
ČÚZK; vpravo – nádrž a osada na III. vojenském mapování, podle (Oldmaps, 2001–2017). 

 

 

 

Obr. 17 Poloha Ptačí a Černohorské 
nádrže na základní mapě. Podklad 
Mapy.cz, upraveno. 

 

Obr. 19 Ptačí nádrž na leteckém snímku z roku 1962, podle 
(Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2009). 
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Hráz byla zarostlá stromy a křovinami. Maximální výška hráze od její paty k úrovni silnice byla uvnitř 

nádrže naměřena na 2 m a vně nádrže až na 4 m, mocnost hráze v její patě byla naměřena až 14 m, 

délka hráze přibližně 100 m. Původní propust byla nejspíše v době úpravy silnice nahrazena 

betonovou skruží, v S části výpusti pod hrází byla pod touto betonovou skruží zaznamenána výdřeva 

původního odtokového kanálu (Příloha D18: 9–15). Pod hrází byla zjevná úprava břehů potoka, jeho 

narovnání díky zakopání do terénu a vyklizení jeho řečiště a bezprostředního okolí od kamenů 

(Příloha D17: 3–5), což je mj. popisované v Traxlerově popisu projektu (viz výše). Na Z straně řečiště 

byl zaznamenán val z odhrnuté zeminy, který měl nejspíše usměrňovat vypouštěnou vodu (Příloha 

D17: 6). Relikty stavby na SZ od hráze, která je zobrazená na III. vojenském mapování (obr. 21, 

vpravo), se nepodařilo identifikovat. Odlehčovací přepad byl identifikován po obou stranách hráze na 

jejím SV okraji při ohbí silnice, jeho předpokládaná původní trasa přes hráz je vyznačena tečkovaně. 

Odvodňovací kanál byl pod hrází poměrně hluboko zaříznut do terénu a byl zavodněný (Příloha F17: 

7,8). V jeho blízkosti byla nalezena součást původního mechanizmu stavidla (Příloha F18: 16). 

Původní rozsah retenční plochy byl odvozen z výškové úrovně terénu, který byl velmi podmáčený a 

hranice původní nádrže dosti nejasné směrem na JV, neboť se zde stéká několik menších potoků. 

Původní maximální retenční plochu odhadujeme na 1800 m2 a vzhledem k předpokládané nízké 

průměrné hloubce maximální retenční objem odhadujeme na 2000 m3, což jsou mírně odlišné údaje, 

které uvádí literatura, tedy plocha 1200 m2 s objemem 1000 m3 (Běl, 2001, s. 74), (Bufková, 2017, s. 

12). Zpráva schwarzenberského lesního ředitele Richarda Ebenhäka199 na s. 52 uvádí retenční plochu 

nádrže dokonce 2680 m2.  

Vznik nádrže můžeme datovat do začátku 19. století se vznikem plavebního systému. Nádrž jako 

používanou zmiňuje ještě výše zmíněná Ebenhäkova zpráva200 z roku 1923. 

                                                           
199 Zápis z komise vodoprávního řízení pro zbudování elektráren na řekách Vydře a Křemelné, 1923, Richard 
Ebenhäk: Vezechnis über jene Flächen…, uloženo v SOA v Plzni, pobočka Klatovy, fond Okresní úřad Sušice, 
Vodní kniha, karton 264, sign. 12c1. 
200 Ibid. 
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Obr. 20 Rekonstrukční plán Ptačí nádrže. 

Oranžová – pata (dolní hrana) hráze, žlutá – hypotetická koruna hráze (horní hrana), zelená – 
odlehčovací přepad hráze s odvodňovacím kanálem od přepadu s hypotetickou trasou přes hráz, 
porušenou silnicí, hnědá – dřevěné prvky výpusti hráze, fialová – upravené koryto pod výpustí 
hráze, tm. šedá – terénní hrana, navýšená materiálem z řečiště, sv. šedá – přibližný rozsah nádrže, 
podklad letecká mapa r. 2015, Mapy.cz, upraveno dle zaměření (251 geodetických bodů). 
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5.3.3.5 Černohorská nádrž 

 

Další nádrží ve filipohuťském revíru při Švelské cestě je nádrž na Černohorském potoce, která bývá 

označována též jako Häupelská201 nebo Švelská, podle původního názvu potoka je vyznačena na obr. 

21. Kromě mapy panství z roku 1818 je zobrazována na všech studovaných mapách.  

K nádrži se podařilo v archivu najít plán, vztahující se k úpravě propusti a přepadu hráze z roku 

1874202 (Příloha C63), bohužel bez textového doprovodu. Přesto obsahuje podélné a příčné řezy obou 

objektů a je tak cennou informací k jejich podobě nejen u této nádrže.  

První terénní průzkum byl proveden již v roce 2009, avšak podrobná terénní dokumentace vznikla až 

v roce 2015, fotodokumentace z výzkumu nádrže je v Příloze D19, 20, plán naměřených reliktů je na 

obr. 22.  Jako v případě předchozí nádrže nebylo možné identifikovat původní korunu hráze, kvůli 

silnici, která hráz porušila. Stěny hráze byly porostlé především mladými stromky, stejně jako 

odvodňovací kanál od odlehčovacího přepadu hráze, jež byl zničen stavbou silnice. Maximální výška 

zemní hráze od její paty k úrovni silnice byla uvnitř nádrže naměřena na 2,2 m a vně nádrže až 3,2 m, 

mocnost hráze v její patě byla naměřena až 15 m, délka hráze přibližně 80 m. Pouze v místě v plánu, 

vyznačeném fialovou linií, bylo zaznamenáno v mlází kamenné zpevnění stěny hráze. 

 

                                                           
201 V některých pramenech je uváděna jen jako Schwem Schwelle, tedy plavební nádrž. 
202 Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově, VPDV OM, sign. D-9, inv. č. 273, č. mapy 379. 
 

 

Obr. 21 Černohorská a Ptačí nádrž na mapě II. vojenského mapování (Oldmaps, 2001–2017); 
uprostřed – nádrž a osada na III. vojenském mapování, podle (Oldmaps, 2001–2017); 
vpravo – nádrž na výřezu z Mapy Stabilního katastru 1837, podklad poskytl pro účely práce ČÚZK. 
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Původní propust byla opět nejspíše v době úpravy silnice nahrazena betonovou skruží, pod kterou 

byla u výpusti zaznamenána výdřeva původního odtokového kanálu (Příloha D20). Obr. 23 zachycuje 

dnešní betonovou propust a pohled na propust z plánu z roku 1874. Dnešní tělo betonové propusti 

má šířku 3 m, v plánu z roku 1874 dle měřítka v rakouských loktech a přepočítání měla být šířka 3 

lokty (2,3 m). Výška dnešní betonové propusti je 2 m a délka 10 m, zatímco šířka původní dřevěné dle 

plánu je 1,4 lokte (1,1 m) a délka 7,2 lokte (5,5 m)203 na ní byl nejspíše umístěn mechanizmus stavidla 

a přisypána další zemina, tvořící tělo hráze. Detaily na fotografiích v Příloze F14 zachycují výdřevu dna 

původní propusti, na která byla místěna propust betonová. Odlehčovací přepad, jehož konstrukce je 

opět zaznamenána na plánu z roku 1874, byl zničen při výstavbě silnice, bylo možné identifikovat jen 

odvodňovací kanál ve velmi mlázím zarostlém terénu, tudíž nemohl být fotograficky dokumentován. 

Plán počítal s překrytím přepadu dřevěnými trámy kvůli cestě, která přes něj vedla (Příloha C63 

vpravo). Pod hrází byla také patrné úpravy koryta potoka, především vyčištění okolí od kamenů.  

Původní rozsah retenční plochy byl odvozen z výškové úrovně terénu, který byl velice podmáčený. 

Původní maximální retenční plochu je možné odhadnout na 1800 m2 s retenčním objemem  kolem 

                                                           
203 Podle (Chvojka, 1982). Je třeba si uvědomit, že propust nebyla umístěna u paty hráze, ale byla v hrázi 
umístěna hlouběji v jejím těle.  

 

Obr. 22 Rekonstrukční plán Černohorské nádrže. 

Oranžová – pata hráze, žlutá – hypotetická koruna hráze (horní hrana), zelená – odvodňovací kanál od 
přepadu hráze, hnědá – výdřeva původní propusti, fialová – relikt kamenného obložení hráze,  tm. šedá – 
zaústění a vyústění betonové skruže, sv. šedá – přibližný rozsah nádrže, podklad letecká mapa r. 2015, 
Mapy.cz, upraveno dle zaměření (286 body). 
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2500 m3, což se vesměs shoduje i s literaturou, Jiří Běl uvádí plochu 2800 m2 s objemem 2200 m3 (Běl, 

2001, s. 74). Zpráva schw. lesního ředitele Richarda Ebenhäka204 na s. 52 uvádí retenční plochu 

nádrže dokonce 2980 m2. 

Vznik nádrže můžeme datovat do začátku 19. století se vznikem plavebního systému. Nádrž jako 

používanou zmiňuje ještě zpráva z roku 1923. Snímek z roku 1962 zachycuje ještě zařízení stavidla 

hráze a také prostor stavby zachycené ve III. vojenském mapování, snad zdemolované. 

 

5.3.3.6 Cikánská nádrž 

 

Místo zaniklé nádrže se nachází na 

Cikánském potoce, necelý 1 km od 

svého prameniště v Cikánské slati 

v bývalém modravském revíru. 

 

                                                           
204 Zápis z komise vodoprávního řízení pro zbudování elektráren na řekách Vydře a Křemelné, 1923, Richard 
Ebenhäk: Vezechnis über jene Flächen…, uloženo v SOA v Plzni, pobočka Klatovy, fond Okresní úřad Sušice, 
Vodní kniha, karton 264, sign. 12c1. 

 

Obr. 23 Srovnání dnešní betonové propusti na místě původní dřevěné, která byla zachycena plánem 
z roku 1874.  

 

 

Obr. 24 Místo Cikánské nádrže na základní mapě, podklad 
Geoportál, ČUZK, upraveno. 
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Její existenci vypovídají kartografické prameny, na kterých je Cikánský potok označován jako 

P(B)lohausen Bach, tedy potok Modravskohorský. Jednak je zachycena na přehledném plánu 

velkostatku z roku 1818 (obr. 25) a pak na podrobném podkladu k porostní mapě z roku 1863 (obr. 

26), kde je uveden název Alte Schwelle a zakreslen půdorys nádrže a hráze, vzhledem k tomuto 

pojmenování a absenci zákresu nádrže na všech ostatních porostních a hospodářských mapách, 

můžeme předpokládat, že v roce 1863 již nebyla používána. Relikty hráze jsou identifikovatelné také  

 

na lidarovém snímku (obr. 27). Ani na 

historických, ani současných snímcích nejsou 

relikty nádrže a její hráze rozpoznatelné, a 

vzhledem k zalesnění a podmáčenosti terénu 

nebyl možný ani podrobný terénní výzkum, 

avšak relikty hráze byly identifikované.  

 

 

 

 

 

Obr. 27 Nádrž na Cikánském potoce na výřezu  
z přehledné mapy Prášilského panství z roku 1818. 
Uloženo v SOA v Třeboni, Český Krumlov v VPDV 
OM, mapa č. 2. 

 

 

Obr. 26 Zákres nádrže s označením Alte Schwelle 
na podrobném podkladu pro porostní mapu 
modravského revíru z roku 1863, uloženo v SOA  
v Třeboni v Českém Krumlově, SLZK OM, sign.  
B-183, ev. č. 1699. 

 

 

Obr. 25 relikt hráze nádrže na Cikánském potoce 
na lidarové mapě, podklad Geoportál ČUZK, 
upraveno. 
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5.3.3.7 Studená nádrž  

 

Nádrž na Studeném potoce je vyznačena v mapě na obr 28, nachází se v Modravském revíru asi 1,3 

km od pramene potoka na Studené hoře. Nádrž je zakreslena již v přehledné mapě panství z roku 

1818 a vyskytuje se na mapě 

Stabilního katastru i II. a III. vojenském 

mapování (obr. 30). V mapě III. 

vojenského mapování, porostních a 

hospodářských mapách je 

v bezprostřední blízkosti nádrže 

značena stejnojmenná osada, 

označovaná jako  

Schmiedbachhütten205, jíž se bude 

věnovat kapitola 5.4.1.4. Jedná se 

zřejmě o jednu z původních nádrží, 

které vznikly spolu se zbudováním 

plavebního systému Schwarzenbergy.  

                                                           
205 V mapě III. vojenského mapování (obr. 30 vpravo) je chybně nádrž označena jako Novohuťská, ta na svém 
místě vyznačena není. Je otázkou, jestli se jedná o chybu zápisu, nebo zakreslení. 

 

Obr. 28 Poloha nádrže na Studeném potoce na základní mapě, 
podklad Mapy.cz, upraveno. 

 

 

Obr. 29 Vlevo – Novohuťský a Studený potok s nádrží na přehledné mapě panství z roku 1818, Uloženo v 
SOA v Třeboni, Český Krumlov v Oddělení map a plánů fondu velkostatku Prášily-Dlouhá Ves, mapa č. 2; 
uprostřed – nádrž na výřezu z Mapy Stabilního katastru 1837, podklad poskytl pro účely práce ČÚZK; 
vpravo – nádrž a osada na III. vojenském mapování, podle (Oldmaps, 2001–2017). 
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Terénní výzkum proběhl v letech 2014 a 2015 a z jeho zaměření a terénní dokumentace (ukázka skici 

v Příloze C65) vznikl rekonstrukční plán reliktů nádrže, který je uveden na obr. 29. Fotodokumentace 

je uvedena v Příloze D21, 22. Hráz nádrže byla v terénu dost výrazná, dlouhá bezmála 100 m a od 

paty ke koruně v místě propusti dosahovala výšky 4 m. Koruna hráze byla až 3,5 m široká a šíře hráze 

u její paty dosahovala až 15 m. Pod hrází se terén mírně svažuje. Hráz byla zřejmě prohrnuta 

záměrně, povětrnostní vlivy posléze způsobily rozsýpání stěn hráze. Hráz je zemní s dřevěnou 

 

Obr. 30 Rekonstrukční plán nádrže na Studeném potoce. 

 Oranžová – pata (dolní hrana) hráze, žlutá – koruna hráze (horní hrana), zelená – odlehčovací 
přepad hráze s odvodňovacím kanálem od přepadu, hnědá – dřevěné prvky hráze, šedá – jáma 
v prostoru nádrže, šedá tečkovaná – přibližný rozsah nádrže, fialová – nález z mechanizmu 
stavidla, podklad letecká mapa r. 2015, Mapy.cz, upraveno dle zaměření (266 geodetických 
bodů). 
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konstrukcí, na kterou bylo patrně navázáno také stavidlo s mechanizmem, jehož části byly nalezeny 

v místě fialového kroužku na obr. 29 (Příloha D21: 7,8). Vnitřní prostor nádrže je podmáčený a 

přirozeně zanesený fluviálními sedimenty, zarostlý travinami a částečně lesem. Pod hrází je prostor 

nepřehledný, porostlý stromy a křovinami nebylo možné pozorovat odvodňovací kanál od přepadu 

hráze až do koryta potoka. Žádná zpevnění koryta potoka nebyla zaznamenána.   

Byly odebrány vzorky na dendrochronologické určení dřev konstrukce, ale dřeva byla natolik 

ztrouchnivělá, že se vzorky nepodařilo datovat. Rozloha vodní plochy mohla být zhruba 1800 m2, 

obsah nádrže je uváděn 3000 m3 (Běl, 2001, s. 74) 

V roce 1962 se hráz nádrže zdá být podle letecké fotografie na 

obr. 31 ještě neprotržená. Přes její hráz původně vedla nejspíše 

cesta, dnes je možné potok brodit. Cesta vedla JZ směrem 

k Novohuťské nádrži. 

 

5.3.3.8 Rokytecká nádrž 

 

Nádrž pojmenovaná podle Rokytecké, též Weitfällerské slati, je 

jedna z větších nádrží. Nachází se v polesí Rokyta v bezprostřední 

blízkosti slati na potoce Rokytka a stejně jako všechny ostatní i 

tato již nezadržuje žádnou vodu. Kromě přehledné mapy panství 

 

Obr. 32 Poloha Rokytecké nádrže na 
základní mapě, podklad Mapy.cz, 
upraveno. 

 

 

Obr. 31 Hráz nádrže na snímku z roku 1962 (Národní inventarizace 
kontaminovaných míst, 2009) a lidarový snímek (DMR 5), Geoportál ČÚZK. 
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z roku 1818 (Příloha C10) figuruje nádrž na všech studovaných mapách. Původní plány s popisem 

výstavby nebyly nalezeny, nebo se nedochovaly. Povedlo se však nalézt plán na úpravu hrázní 

propusti z roku 1908 a na zpevnění propusti hráze (nedatovaný, ale dle obsahu se dá usuzovat na 

těsnou souvislost obou plánů a tedy stejnou dataci)206, bohužel tyto dokumenty (Přílohy C66, 67) byly 

zařazeny do oddělení map a plánů velkostatku bez doprovodného textu, pokud existoval. Je třeba 

vést v patrnosti, že stav, který dokumentuje terénní výzkum je vždy výsledkem především 

nejmladších zásahů a úprav, proto jsou tyto plány informačně hodnotné, především, co se týče 

techniky úprav hrází a jejich propustí. Plány propusti z roku 1908 ukazují pohledy i profily propusti 

hráze s podrobnými nákresy jednotlivých prvků, konstrukčních detailů a použitých materiálů. 

Zobrazují domek na hrázi s ovládacím mechanizmem stavidla, dláždění a výdřevu propustního kanálu 

včetně úpravy koryta potoka pod hrází. Šíře koruny hráze je uváděna 7,5 m její paty 18 m a výškou 

3,7 m. Cenné jsou informace o podzemní konstrukci odtokového kanálu, kdy jsou do hlíny zaraženy 

dřevěné kůly nebo půdorys a profil přepadu hráze včetně uvedení rozměrů všech prvků. Relikty hráze 

nádrže jsou známé, neboť se nachází v nezalesněném prostoru a přes hráz vede cesta, i když pro 

běžné návštěvníky je oblast nepřístupná. V terénu je hráz jasně rozpoznatelná. Terénní výzkum 

nádrže proběhl v roce 2014 a 2016 (fotodokumentace Přílohy D23, 24, letecký snímek Příloha D9: 2. 

Délka hráze byla naměřena 140 m. Cesta na hrázi byla 4 m široká, koruna hráze zachována 

v průměrné šířce 7 m, průměrná mocnost hráze u její paty byla 18 m. 

 

                                                           
206 Fond VPDV OM, sign. D-9, inv.č. 281, 282, č. mapy 386, 387. 

 

Obr. 34 Rokytecká nádrž na indikační skice 
Stabilního katastru z roku 1837, (Archivní mapy, 
2017). 

 

 

Obr. 33 Rokytecká nádrž na porostní mapě 
Rokyteckého revíru z roku 1883, SOA 
v Třeboni, pobočka Český Krumlov, fond SLZK 
OM, sign. B-224, ev. č. 1740. 
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Naměřené hodnoty se shodují s rozměry na plánech, které navrhují změny výpusti z roku 1908 z výše 

zmíněných projektových plánů. Hráz byla porostlá travami a její výška dosahovala maximálně 2,6 m. 

Tento údaj se s plány rozchází, což je však dáno zanesením dna bývalé nádrže od doby zániku její 

funkce. Prostor nádrže byl zarostlý travinami a podmáčený. Jako u všech objektů i z terénního 

výzkumu této nádrže vznikla pracovní skica (Blažková, 2012–18), která zaznamenávala všechny 

objevené relikty s jejich stručným popisem a body geodetického zaměření (Příloha C68), interpretační 

plán je uveden na obr. 35, vznikl na základě skici a 307 naměřených bodů. V S části hráze bylo 

výzkumem identifikované místo původního odlehčovacího přepadu s odvodňovacím kanálem, který 

však byl zrušen, nejspíše při výstavbě silnice, která vznikla v místě cesty na hrázi. Výstavbou silnice byl 

také změněn S konec hráze, jejíž násep byl rozšířen a odvodňovací kanál z přepadu zasypán (srov. 

letecké snímky z roku 1962 obr. 38 a 2015 na obr. 35), relikty přepadu zachycují fotografie v Příloze 

D24: 11–13, z jsou do něj vloženy dřevěné sloupy (snad z rozebraného EZOH). Pod hrází je trasa 

odtokového kanálu přepadu patrná jinou vegetací a silným podmáčením. Ještě na leteckém snímku 

 

Obr. 35 Rekonstrukční plán Rokytecké nádrže 

Oranžová – pata (dolní hrana) hráze, žlutá – koruna hráze (horní hrana), zelená – odlehčovací přepad 
hráze, tečkovaně – původní odvodňovací kanál od přepadu, hnědá – vydřevený kanál pod výpustí, šedá – 
přibližný rozsah nádrže, fialová – prostor propusti hráze, podklad letecká mapa r. 2015, Mapy.cz, 
upraveno dle zaměření. 
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z roku 1962 je zaznamenán stav bez silnice, stav přepadu i propusti nejspíše odpovídaly stavu z plánů 

z r. 1908. Při výstavbě silnice byl nejspíše také z propusti nádrže odstraněn mechanizmus stavidla a 

propust doplněna betonem (foto v Příloze D23: 3, 4, D24: 8). Z odtokového kanálu pod propustí hráze 

je patrné kamenné vyložení stěn i zbytky výdřevy dna (Příloha F24: 8–10). Ve srovnání s plány z roku 

1908 zachovává kanál pod výpustí půdorysný tvar. Na letecké fotografii z r. 1962 (obr. 38) je vidět 

v prostoru nádrže trasa elektrického zařízení ochrany hranic (dále EZOH). Předpokládáme, že 

k vybudování silnice a tím pádem k výše popsaným porušením hráze a jejích prvků došlo právě 

koncem 60. let. Na lidarovém snímku obr. 36 jsou S od hráze patrné prohlubně, které byly v terénu 

zdokumentovány (Příloha F24: 14,15), avšak jejich účel je nejasný, snad se jedná o pozůstatky 

povrchové těžby. 

 

Vznik nádrže souvisí nejspíše s prvními léty fungování plavebního systému, i když není nádrž 

zakreslena v mapě z roku 1818, její hráz nebyla protržena, ale mechanizmus stavidla byl odstraněn.  

 

 

Obr. 36 Bývalá Rokytecká nádrž na lidaru (DMR 5). Patrná je hráz i cesta, která přes ni 
vede. Na Z je patrná hladina Rokytecké slati, v SV části prohlubně neznámého původu a 
účelu, podklad Geoportál ČUZK, upraveno. 
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Dle zprávy schw. lesního ředitele Richarda Ebenhäka207 z roku 1923 byla nádrž v této době plně 

využívána k plavení a uvádí její rozlohu 13 432 m2, jiné prameny uvádějí rozlohu 15 800 m2 

s retenčním obsahem 18 000 m3 (Běl, 2001, s. 74), který považujeme za reálný, podle propočtů 

modelace terénu mohl být objem kolem 20 000 m3.208 

 

                                                           
207 Zápis z komise vodoprávního řízení pro zbudování elektráren na řekách Vydře a Křemelné, 1923, Richard 
Ebenhäk: : Vezechnis über jene Flächen…, uloženo v SOA v Plzni, pobočka Klatovy, fond Okresní úřad Sušice, 
Vodní kniha, karton 264, sign. 12c1. 
208 Např. Zuzana Šmrhová ve své diplomové práci (2014, s. 84–85) uvádějí rozlohu nádrže 62 796,32 m2 s 
objemem 38 391,23 m3 a hloubkou 4,36 m, což nelze pokládat za reálné (ani výpočet neodpovídá), autorka 
bohužel neuvádí, jak k těmto údajům došla. 

 

Obr. 39 Rokytecká nádrž na leteckém měřickém 
snímku z 9. 6. 1949, podklad ČUZK (Archiv 
leteckých měřických snímků, 2010-2017). 

 

 

Obr. 38 Rokytecká nádrž na leteckém snímku 
z roku 1962 s trasou EZOH v prostoru nádrže a 
původním stavem hráze bez silnice, podklad 
(Národní inventarizace kontaminovaných míst, 
2009). 

 

Obr. 37 Velvo – hráz Rokytecké nádrže se stavidlem v r. 1918, vpravo – Rokytecká nádrž v r. 1923. 
podle (Reichardt, 2004, s. 166, 167) 
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5.3.3.9 Javoří nádrž 

 

Místo zaniklé nádrže se nachází v revíru Rokyta (před rokem 1863 Modrava). Nachází se na severním 

okraji revíru v sousedství revíru Nová Studnice. Hranici mezi nimi zde tvoří právě Javoří potok. Nádrž 

na Javořím potoce bývá uváděna jako jedna z osmi nádrží, vzniklých v 19. století. Avšak, jak dokazují 

kartografické i písemné prameny, její vznik je pozdější. Sice dle původního Traxlerova plánu byla na 

Javořím potoce plánována nádrž, ale na jiném místě, blíže k prameni a tato nejspíše nebyla na počátku 19. 

století vybudována. Nádrž není vyznačena na starších kartografických pramenech ani na pravidelných 

hospodářských a porostních mapách (1863–1921), teprve díky dokumentu, objevenému v SOA v Plzni 

v klatovské pobočce ve Vodní knize Okresu Sušice, je možné její vznik datovat do 30. let 20. století. „Návrh 

na zřízení plavební nádrže na Javořím potoce u Modravy“209 je dokument, který byl využit ve vodoprávním 

řízení v roce 1931, obsahuje průvodní technickou zprávu a podrobné stavební plány (Příloha C69) i 

celkové situace (obr. 41) plánované nádrže. Jedná se spolu s výše uvedenou Luzenskou nádrží podle 

návrhu inženýra Karla Koseka a vystavenou v roce 1931. Ve zprávě se píše o potřebě zřízení plavební 

nádrže, „jež má usnadniti plavení polenového dříví z polesí Nová Studnice, Rokyta a Schätzův Les… Javoří 

potok vede totiž v sušších dobách jen malé množství vody, která při průměrné šířce koryta ca 4 m 

neposkytuje dostatečnou hloubku pro plavbu. Následkem toho dříví v nekoncentrovaném a kamenitém 

korytě vázna …dochází tak k značným ztrátám.“ (Průvodní zpráva – úvod, nečíslováno). Dále zpráva uvádí, 

že díky vypouštěné vodě z nádrže nebude nutné tolik pracovních sil, které na plavbu dohlížejí a pomáhají, 

přičemž ztráty vypočítává na 6000 Kč ročně. Projekt výstavby nádrže počítá s náklady 7000 Kč.  Ročně 

by mělo být díky nádrži splaveno 4000 pm210. 

                                                           
209 Fond OÚ Sušice, Vodní kniha, číslo kartonu 24, neinventarizováno, uloženo v SOA Plzeň, pobočka Klatovy. 
210 Plnometr (Simon, 2008). 

 

Obr. 40 Poloha nádrže na Javořím potoce na současné základní mapě, podklad Mapy.cz, 
upraveno. 
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Nádržka měla zajistit zvýšení hladiny v potoce na dvě hodiny denně, k čemuž byl potřeba její retenční 

prostor aspoň 10 000 m3. Návrh počítal s obsahem 1044 m3 při maximálním vzdutí vody 0,6 m pod 

korunu hráze, přičemž upozorňuje, že se plavba provádí během jednoho měsíce a v ostatní době by 

hladina v nádrži neměla dosahovat tohoto maxima. Normální výška hladiny vody v nádrži byla 

počítána na 1 m pod korunou hráze na 3,7 m od základu výpustě. Ve výšce 1 m od koruny hráze byl 

navržen také 9m „splav proti přelití hráze“, tedy odlehčovacím přepad s odvodňovacím kanálem. 

V době plavení měly být na korunu přepadu zasouvány 40 cm vysoké nástavky pro zadržení vody až 

na maximální vzedmutí. Projekt dále popisuje způsob stavby hráze z hlinitopísčitého materiálu, 

vykopaného ze dna hráze, jež měl být dusaný v 15cm vrstvách. Koruna hráze měla být 4 m široká, 

s lávkou přes výpusť, návodní strana svahu ve sklonu 1:2 na sucho vydlážděn kameny v mocnosti 30 

cm. Venkovní svah hráze se sklonem 1:1,5 měl být zpevněn drnem, sebraným z prostoru nádrže. 

Výpusť měla být vybudována v obdélníkovém profilu 1,5x0,9 m z betonu a zakryt železobetonovou 

deskou. Délka výpustě měla být 15,3 m a zahloubena až na podloží a měla být uzavíratelná dvěma 

dřevěnými stavidly s mechanickým vytahovadlem. Zaústění potoka do výpusti mělo být vydlážděné a 

výtok výpusti měl obsahovat trámovou podlahu proti podmílání dna. Projekt počítá také s plavením 

dříví na potoce nad nádrží, přičemž výpusť byla navržena tak, aby při nízké hladině vody v nádrži, po 

 

Obr. 41 Celková situace nové nádrže na Javořím potoce z projektu z roku 1931. Fond OÚ Sušice, Vodní 
kniha, číslo kartonu 24, neinventarizováno, uloženo v SOA Plzeň, pobočka Klatovy. 
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jejím vypuštění, mohla tudy polena proplout. Stavební plány s jednotlivými popisovanými součástmi 

nádrže jsou v Příloze C69. 

Terénní výzkum proběhl v roce 2015. Relikty Javoří nádrže jsou v terénu dobře patrné. Hráz nádrže je 

částečně zalesněná, vnitřní prostor nádrže zarostlý travinami a silně podmáčený (viz Příloha D25). 

Zakreslené zaměření reliktů nádrže s popisem je na obr. 45. V terénu velmi zřetelně vystupuje severní 

část hráze, přiléhající cestě, největší rozdíl mezi její horní a dolní hranou je kolem 4 m. Délka reliktu 

hráze je 60 m, její největší šířka v dolní hraně asi 15 m, koruna hráze je pak na dochovaných úsecích 

3,5–4 m, což odpovídá popisu projektu z roku 1931. Hráz musela být zničena těžkou technikou. 

Z výpusti nádrže je částečně dochována betonová část a také zbytky vypouštěcího zařízení (Příloha 

D26). Část mechanického systému ležela v prostoru nádrže, několik metrů od hráze (Obr. 42). Také 

v jižní části hráze, která je nad terén dnes vyvýšena zhruba 3 m, je stále dobře patrný odlehčovací 

přepad, popsaný v projektu v šířce 8–9 m s odvodňovacím kanálem, ve kterém se na několika místech 

dochovala výdřeva (odlehčovací kanál je patrný na leteckém snímku z roku 1949 na obr. 44. Pod hrází 

byla zaznamenána na několika místech zpevnění břehů kamenným dlážděním (Příloha D27). 

Fotografie z terénního výzkumu jsou v Příloze D25–27. 

 

 

Obr. 43 Detail výpustí hráze Javoří nádrže 
z přílohy 3 stavební dokumentace jejího 
projektu. Fond OÚ Sušice, Vodní kniha, číslo 
kartonu 24, neinventarizováno, uloženo v SOA 
Plzeň, pobočka Klatovy, upraveno. 

 

 

Obr. 42 Část mechanického zařízené výpusti hráze 
na Javořím potoce. Foto Petr Schubert. 
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Archivní prameny dokazují, že přisuzování vzniku všech nádrží do 19. století není tak jednoznačné 

 

Obr. 44 Rekonstrukční plán nádrže na Javořím potoce 

Oranžová – pata (dolní hrana) hráze, žlutá – koruna hráze (horní hrana), zelená – odlehčovací přepad hráze 
s odváděcím kanálem, hnědá linie – výdřeva odvodňovacího kanálu z přepadu hráze, modrá – tok Javořího 
potoka, šedá tečkovaná – rozsah nádrže, fialový obdélník a linie – relikt výpustě a betonová část výpustě, 
šedá – zděné zpevnění břehů pod hrází, podklad letecká mapa r. 2015, Mapy.cz, upraveno dle zaměření. 

 

 

 

Obr. 45 Javoří nádrž na leteckém měřickém snímku z 9. 6. 1949, 
podklad Národní archiv leteckých měřických snímků ČUZK. 
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stejně jako opisovaní jejich retenčního obsahu. Literatura uvádí 16 000 m3. Na leteckém snímku 

z roku 1949 (obr. 44) je hráz ještě v pořádku i s patrným zařízením stavidla, která jsou otevřená, 

v nádrži není voda na snímku z roku 1962, je již hráz zarostlá a nejspíše probouraná. Hráz nádrže byla 

zničena nejspíše v 60. letech 20. století Pohraniční stráží. 

 

5.3.3.10 Tmavá nádrž 

 

Nádrž na Tmavém potoce se nachází v původním lesním revíru Nová Studnice v jeho severní části u 

hranice s revírem Prášily. Vznikla přehrazením Tmavého potoka asi 650 m od jeho prameniště na 

hoře Poledník. 

 Nádrž na Tmavém potoce je zobrazena na mapě Stabilního katastru z roku 1837 (Obr. 51) a na II. 

vojenském mapování z roku 1842 (Obr. 50). 

 

Obr. 46 Poloha nádrže na Tmavém potoce na současné základní mapě, podklad Mapy.cz, upraveno. 
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Obr. 48 Název nádrže 
„Moorbachschwelle“, označující 
lesní trať na Hospodářské mapě 
revíru z roku 1883, podklad SOA 
Třeboň v Č. Krumlově fond SLZK 
OM, sign. C-23, č. ev. 1786, 
upraveno. 

 

 

 

 

Obr. 47 Název nádrže 
„Moorbachschwelle“ jako místní 
název lesa na sever od potoka a 
na jih od potoka s označením 
„Schwellschlag“, tedy nádržní 
mýtina na porostní mapě revíru 
z roku 1911/12, SLZK OM, sign. B-
198, č. ev. 1705, upraveno. 

 

 

 

 

Obr. 49 Zákres nádrže na 
Tmavém potoce v podkladu 
pro porostní mapu revíru z 
roku 1862, podklad SOA 
Třeboň v Č. Krumlově fond 
SLZK OM, sign. B-197, č. ev. 
1713, upraveno. 

 

 

 

V dalších kartografických pramenech, jako je mapa III. vojenského mapování z roku 1878 však chybí. 

Nevyskytuje se ani na jiných přehledových mapách panství, což ale může být dáno jejich 

nedostatečnou podrobností, anebo zanikla již někdy kolem poloviny 19. století. Není zaznamenána 

ani na podrobných hospodářských a porostních mapách revíru Nová Studnice až na jedinou výjimku, 

kterou tvoří podrobný mapový podklad pro porostní mapu revíru z roku 1862 (obr. 49), zde je nádrž 

schematicky zakreslena, ale je otázkou, proč v mapě, která z tohoto podkladu vychází, zaznamenána 

není. Na dřívější existenci již zaniklé nádrže pak zřejmě odkazuje název nádrže, jež figuruje na všech 

dostupných porostních i hospodářských mapách revíru Nová Studnice. U toku Tmavého potoka 

v prostoru nádrže je uveden její název (Moorbachschwelle), nádrž však není zakreslena. Vzhledem 

k podrobnosti map a jejich účelu by nádrž jistě byla zakreslena, pokud by byla funkční. Styl písma 

odpovídá zápisu názvu lesů, či lesních tratí, tedy označení jako Moorbachschwelle se zachovalo pro 

označení lesních pozemků (Obr. 50 a 51).  

 

Obr. 51 Nádrž na Tmavém potoce na výřezu  
z císařského otisku Stabilního katastru z roku 1837, 
podklad poskytl pro účely práce ČÚZK. 

 

 

Obr. 50 Nádrž na Tmavém potoce na II. vojenském 
mapování z roku 1842, vyznačena kroužkem, 
podklad Oldmaps.cz, upraveno. 
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Vodítkem při dohadech o době vzniku nádrže je plán (Příloha C70), který byl nalezen založený ve 

spisech k velkostatku Prášily-Dlouhá Ves. Jedná se nepochybně o přílohu nějaké písemnosti. Je 

datovaný do roku 1820 a bohužel spisy, ke kterým byl přiložen, k němu nepatří. Nevíme tak, jestli 

plán souvisí s vybudováním, provozováním, nebo úpravou nádrží, nebo jen dokumentuje vodní 

poměry. Nicméně je vodítkem k existenci nádrže na Tmavém potoce a jeho levobřežním přítoku, 

který nemá český název211. Žádná ze studovaných map tuto druhou nádrž nezachycuje a v terénu 

nebyla identifikována.  

Při terénním výzkumu v roce 2015 se v terénu místo bývalé nádrže na Tmavém potoce povedlo 

identifikovat. Výběr z terénní fotodokumentace je uveden v Příloze D28, 29. Hráz bývalé nádrže se 

nachází asi jen 650 m od svého prameniště na hoře Poledník. Relikty hráze této nádrže jsou nejhůře 

identifikovatelné ze všech zkoumaných. Nádrž se nacházela ve velmi mírném svahu v lesním terénu 

s uschlými, často spadanými stromy a poměrně nerovnoměrným, travami zarostlým terénu 

proměnlivého koryta potoka. Na místě byly identifikovány relikty zemní hráze s dřevěnou konstrukcí, 

která byla zdokumentována. Z geodetického zaměření a terénní dokumentace, především skic, 

vychází rekonstrukční plán na obr. 52. Hráz byla ve svém nejvyšším místě oproti okolnímu terénu 

vyvýšena maximálně do výše 1,8 m oproti terénu. Délka reliktu hráze činila 50 m, průměrná šířka 6 m 

u její dolní hrany a 2 m u koruny. V severní části byla v hrázi zaznamenána propust spolu 

s přepadovým odtokovým kanálem i s vodou vymletým vývařištěm (na obr. 52 oranžově tečkovaně). 

Odhadovaná plocha vodou zatopeného prostoru (na obr 52. vyznačena šedou tečkovanou linií) činí 

zhruba 3700 m2. Také na interpretační lidarové mapě je hráz, prostor bývalé nádrže i koryto pod hrází 

identifikovatelné (obr. 53). Severním směrem v prodloužení hráze pokračoval náznak cesty, která je 

uvedena v mapových podkladech. V místě, kudy bývalou propustí hráze protéká Tmavý potok, byla 

identifikována dřevěná konstrukce z tesařsky opracovaných kmenů včetně výdřevy dna (Příloha D28: 

2–4; D29: 9). Z dřevěné konstrukce v prostoru propusti nádrže byly odebrány vzorky pro 

dendrochronologické určení (Příloha D28: 4, 5). Výsledky prokázaly rok pokácení stromu, jak píše Ing. 

Tomáš Kyncl ve svém emailu z 13. 12. 2015 „Jediné dřevo, které se podařilo datovat, je trám z Tmavé 

nádrže, kácený někdy mezi roky 1805–1808“212. Díky tomuto datu a vzhledem ke kartografickým 

pramenům můžeme klást její vznik do doby vybudování celého systému, nebo prvních let jeho 

fungování. Zánik používání nádrže pak nejspíše spadá někdy po polovině 19. století. Nefiguruje 

například v dokumentu, shrnující plavení dříví na panství včetně výčtu fungujících nádrží, 

                                                           
211 V němčině je označovaný jako Tiefe Seige. 
212 E-mailová korespondence s Tomášem Kynclem, 13. 12. 2015, kyncl@dendrochronologie.cz 

mailto:kyncl@dendrochronologie.cz
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schwarzenberského lesního ředitele Richarda Ebenhäka z roku 1923213 a není zanesena v mapách. 

Hráz nádrže nebyla nejspíše jednorázově probořena, jak to bylo u většiny ostatních v 60. letech 20. 

století. 

O přirozené degradaci díky neudržování svědčí stav dnešních reliktů hráze, kde bylo kdysi nejspíše 

ponecháno otevřené stavidlo a hráz přírodními vlivy zchátrala. Například také na leteckém snímku 

z roku 1947 je prostor nádrže dobře patrný, avšak bez vody (obr. 54).  

                                                           
213 Zápis z komise vodoprávního řízení pro zbudování elektráren na řekách Vydře a Křemelné, 1923, Richard 
Ebenhäk: Vezechnis über jene Flächen…, s. 49–64, SOA v Plzni, pobočka Klatovy, fond Okresní úřad Sušice, 
Vodní kniha, karton 264, sign. 12c1. 

 

Obr. 52 Rekonstrukční plán nádrže na Tmavém potoce. 

Oranžová – pata (dolní hrana) hráze, žlutá- koruna hráze, zelená – odlehčovací přepad hráze 
s odváděcím kanálem, oranžová tečkovaná – vymleté koryto pod původní výpustě hráze, modrá – tok 
Tmavého potoka, šedá tečkovaná – odhadovaný rozsah nádrže, oranžové kolečko – zaznamenaná 
dřevěná konstrukce a místo odběru vzorku pro dendrochronologické analýzy, podklad – letecká mapa r. 
2015, Mapy.cz, upraveno dle zaměření. 
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Obr. 54. Zaniklá nádrž na Tmavém potoce, 
zaznamenána lidarem, podklad Geoportál ČUZK, 
upraveno. 

 

 

 

5.3.4 Plavení v povodí Prášilského potoka 

 

K plavení dříví docházelo také na potocích v zóně I v severní části panství v revíru Prášily (Příloha G2). 

Jedná se o povodí Prášilského potoka a jeho přítoků, který odváděl vodu a společně s ní dříví do řeky 

Křemelné, po které se dostalo až na schwarzenberská vaziště pod Čeňkovou pilou. Prášilský potok byl 

vhodný k volnému plavení dříví, neboť jeho tok je poměrně vydatný. K plavení dříví z panství 

docházelo ale také prostřednictvím jeho pravobřežního přítoku, Jezerního potoka. 

5.3.4.1 Prášilské Jezero 

 

Jezerní potok pramení na hoře Poledník a napájí i odvodňuje Prášilské jezero, jež je jedno 

z šumavských ledovcových jezer. Potokem se plavilo v minulosti dříví díky vypouštění vody 

z Prášilského jezera a tvorbě plavební vlny na potoce, k čemuž byla na přirozeném morénovém čele, 

tvořící břeh jezera uměle navýšena hráz s propustí. Hráz měla být zvednuta o 2–3 m na dnešní úroveň 

vybudováním kamennou hrází s propustmi v roce 1883 (Nykles, 2017, s. 54), (Šumavská ledovcová 

jezera, 2013, s. 8). Avšak o skutečnosti, že bylo jezero k plavení dříví do Křemelné a dále do Otavy 

využíváno už dříve svědčí prameny, jako např. spis s doprovodným plánem, pojednávající o plavení 

dříví z lesů v okolí jezera v Prášilském a Novostudnickém revíru214. Plán s doprovodným textem je 

v Příloze S2 a zachycuje část území Prášilského panství a revírů Nová Studnice a Prášily. Zobrazuje 

                                                           
214 SO SÚK, Velkostatek Prášily-Dlouhá Ves, sign. A 6Walfa 5f, fascikl 1003, uloženo v SOA Třeboň v Českém 
Krumlově. 

 

Obr. 53 Zaniklá nádrž na Tmavém potoce na 
leteckém měřickém snímku z roku 1947, 
podklad Národní archiv leteckých měřických 
snímků ČÚZK. 
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situaci potoků a Prášilského jezera, přičemž doprovodný text a také přiložený spis vykazují poměry a 

množství zásob dříví v polesích Jezerního hřbetu a Polední hory, které mohou být plaveny díky vodě, 

vypouštěné z Prášilského jezera do Prášilského potoka a posléze do Křemelné a Otavy. Již nejpozději 

v této době muselo dojít k úpravě a navýšení hráze jezera s výpustí, neboť z přirozeného morénového 

břehu jezera se voda vypustit nijakým způsobem nedá a také jeho zákres hráz naznačuje (Příloha C71 

a obr. 56, detail). Ve zprávě schwarzenberského lesního ředitele Richarda Ebenhäka z roku 1923 je 

uvedeno, že Prášilské jezero s rozlohou 38 660 m2 je stále využíváno k plavení dříví215. To svědčí, že se  

 

 

z jezera plavilo minimálně 120 let. Pokud bychom počítali s plochou jezera, uváděnou zprávou z roku 

1923 a vzedmutí vody o 2 m oproti původní hladině díky hrázi, tak by obsah vypouštěné vody činil 

77 320 m3.   

 

 

 

 
                                                           
215 Zápis z komise vodoprávního řízení pro zbudování elektráren na řekách Vydře a Křemelné, 1923, Richard 
Ebenhäk : Vezechnis über jene Flächen…, s. 50, SOA v Plzni, pobočka Klatovy, fond Okresní úřad Sušice, Vodní 
kniha, karton 264, sign. 12c1. 
 

 

Obr. 57 Zákres Prášilského jezera v plánu 
z roku 1807, který je celý uveden v příloze 
S2. fond SO SÚK, sign. A 6Walfa 5f, fascikl 
1003, uloženo v SOA Třeboň v Českém 
Krumlově. 

 

 

Obr. 55 Prášilské jezero na lidarovém 
snímku s patrnou hrází, podklad Geoportál 
ČUZK, upraveno. 

 

 

Obr. 56 Prášilské jezero s 
patrnou konstrukcí hráze a 
odtokového kanálu na 
výřezu z císařského otisku 
Stabilního katastru z roku 
1837, podklad poskytl pro 
účely práce ČÚZK. 
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5.3.4.2 Stará jímka 

 

Také na dnes bezejmenném pravobřežním přítoku, dříve označovaném jako Schwarzbach, který se do 

Jezerního potoka vlévá pod Prášilským jezerem, byla vybudována plavební nádrž. Název Stará jímka 

dnes označuje bažinatou sníženinu, vytvořenou ledovcem, která je místem původního ledovcového 

jezera. Toto místo na Jezerním potoce je na kartografických pramenech 

označováno jako Alte Schwelle. Na hospodářské mapě z roku 1921 je 

vyznačena nádrž i s hrází. Na porostních mapách revíru Prášily pak nikde 

nechybí označení Alte Schwelle, jenže u map z roku 1862, 1882, 1892, 1901–

2 a 1911–12 tento název označuje jen paseku, zatímco opět u map z let 

1921 je tam zakreslena na mýtině nádrž s hrází (obr. 59). Mýtina je 

zakreslena, ovšem bez označení na plánu z roku 1807, kde je také Prášilské 

jezero (Příloha C71) stejně tak na mapě Stabilního katastru či II. a III. 

vojenském mapování. Avšak na přehledné mapě panství z roku 1818 

(Příloha C10) nádrž nejspíše je. Je možné, že nádrž fungovala dříve a byla 

posléze obnovena. Místo je v hledáčku přírodovědců, byly zde prováděny 

výzkumy jezerního sedimentu, včetně pylových analýz, které v místě 

 

Obr. 59 Prášilské jezero a Stará jímka na 
výřezu z Hospodářské mapy revíru 
Prášily z roku 1921, list 2, fond VPDV 
OM, sign. B3, inv. č. 71, č. mapy 151.  

 

 

Obr. 58 Prášilské jezero a Stará jímka na porostních mapách revíru 
Prášily z let 1882 vlevo bez nádrže v místě jímky a 1921 vpravo 
s nádrží, fond SLZK OP, sign. B-206, 210, č. ev. 1722, 1726. 

 

 

Obr. 60 Oblast Staré jímky 
na leteckém měřickém 
snímku z roku 1949, podklad 
Národní archiv leteckých 
měřických snímků ČUZK. 
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potvrdily někdejší existenci ledovcového jezera (Nykles, 2017, s. 55). Vzhledem ke špatným 

podmínkám nebyla dokumentace hráze možná, byla však identifikována v místě, kam ukazuje šipka 

na lidarovém snímku (obr. 61). 

 

 

5.3.5 Souhrn k nádržím 

 

Jak studie dokazuje, ani počet nádrží, ani jejich souhrnná datace do 19. století neplatí. Hloubka nádrží 

se pohybovala mezi 3–4 m. Napouštění nádrží mohlo trvat několik hodin až několik dní v závislosti na 

jejich obsahu, jejich vypouštění pak několik hodin. Nádrže byly využívány k plavení až do konce druhé 

světové války. V letech 1946–1951 bylo obhospodařování nádrží a plavení provozováno pomocí 

lesnických škol v Jemnici, Písku a Táboře (Ptačí, Černohorské na Modravském potoce a Roklanské a 

Rokytecké na potoce Roklanském). Poslední plávka dřeva na Modravsku proběhla v roce 1958 díky 

vodě z Roklanské, která byla téhož roku zničena (Petráš, 2009, s. 24).  

 

 

 

Obr. 61 Bývalé ledovcové jezero 
označované jako Stará jímka na 
lidarovém snímku s patrným reliktem 
hráze v severní části, podklad Geoportál 
ČUZK, upraveno. 
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5.4 Osídlení v zóně I 

 

V zóně I v důsledku zavedení schwarzenberského plavebního systému pronikalo osídlení i mimo 

trvalá sídla. V I. zóně vznikly tři typy osídlení. Jednak osady či spíše samoty lesních hájenek, jejichž 

obyvatelé byli správci příslušných polesí, revírníci (nadlesní) a hajní, nebo v jednom případě pila, měly 

podobu stálých domů a jednak dřevařské dělnické osady sezónního charakteru osídlení, a také 

dřevařské chatrče, samoty, sloužící pro přespání dřevorubců v nejodlehlejších oblastech revírů. 

Výzkum se zaměřil především na sezónní dřevařské osady, neboť chatrče jsou dnes již 

nedohledatelné, jak v terénu, tak v mapách a sídelní uspořádání hájenek je známé. 

 

5.4.1 Dřevařské dělnické osady 

 

Studované dřevařské osady na základě zaměření zachycuje mapa v Příloze C59. K určení polohy osad 

byly využity v první řadě kartografické prameny, na základě kterých byla vytipována místa pro terénní 

výzkum. Použity byly mapy Stabilního katastru, II. a především III. vojenského mapování a speciální 

porostní a hospodářské mapy polesí. Výskyt jednotlivých osad na těchto mapách je zapsán v tabulce 

v Příloze B3. V kartografických pramenech je často problém s jejich pojmenováními, která se liší, 

často je uvedeno na místě jen označení Hütte(n), čili chalupy, v některých případech je v mapě jen 

název, v jiných pak ikona osady, jinde s podrobným zákresem jednotlivých domů. Existence osad se 

do určité míry dá datovat díky porostním a hospodářským mapám, jichž máme k dispozici celou řadu 

se aktualizacemi po deseti letech od roku 1862 do 1922. S datací zániku je to problematické, neboť 

osada v těchto mapách mohla být nadále označována i po svém zániku. Domy osad nejspíše nebyly 

bourány po skončení jejich osídlení, některý materiál mohl být odnesen, ale dřevěné domy se 

rozpadly samy. Obecně u těchto jednotlivých map rozlišujeme etapu, kdy jsou na místě osady 

zakresleny s jednotlivými domy, tehdy považujeme osadu za osídlenou a etapu, kdy je v mapě pouze 

zakreslen obrys sídla nebo je zde jen uveden název osady bez značky, tehdy osadu považujeme již za 

neosídlenou. Podobně je tomu v těchto mapách třeba u nádrže na Cikánském potoce, u Staré jímky, 

nebo u Tmavé nádrže, kdy je místo zaniklé nádrže stále označováno jako Alte Schwelle, nebo pouze 

Schwelle. Musíme počítat také s případnými nepřesnostmi autorů těchto map. 

Při terénním výzkumu v letech 2014–2016 byly jednotlivé osady v terénu vyhledávány na základě 

výše popsaných map, ze kterých byly pozice jednotlivých osad georeferencovány do současné mapy a 

díky turistické GPS navigaci, kam byly přeneseny, pak vyhledávány v terénu a některé pak opakovaně 
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navštěvované. Při průzkumu vytipovaných lokalit byly primárně hledány jakékoliv nadzemní relikty 

antropogenního původu, především z kamene, představující pece dřevařských domů, které byly jinak 

celodřevěné (viz dále). Vodítky byly mnohdy pozůstatky cest a další liniové útvary jako snosy kamení, 

související s úpravou pozemků osady, které byly vyklízeny od všudypřítomných kamenů. 

Předpokládané a vyhledávané byly také úpravy terénu osad v podobě ohrad pro dobytek, 

postavených z posbíraných kamenů, nebo úpravy terénu ve svažitých oblastech, podest pro domy ze 

zeminy a vytvoření teras ve svahu. Pozornost byla věnována vyhledávání drobných movitých nálezů 

na povrchu terénu, které se v některých případech staly jediným ukazatelem zaniklé osady.   

Abychom věděli na jaké relikty se v terénu zaměřovat, tedy co je možné po dřevařských osadách 

nalézt, bylo třeba udělat si představu o konstrukci a podobě domů. Dřevařské osady byly sezónními 

sídly a tudíž i jejich konstrukce tomu odpovídala. Na rozdíl od domů trvalých sídel, které měly 

většinou alespoň zděné základy, nejčastěji však zděnou komoru a roubenou světnici (Škabrada, 1999, 

s. 162) 216, domy dřevařských osad byly mnohem jednodušší, menší a křehčí konstrukce bez kamenné 

podezdívky. Jednalo se o jednoduché roubené stavby, jak je zachycuje obr. 62 nebo níže u osady 

Josefstadt obr. 63. 

U takových konstrukcí je jediným trvalým prvkem otopné zařízení, které pochopitelně muselo být 

zděné (kamenné, cihlové, kachlové), byla to buď pec, nebo otevřené kamenné ohniště. Relikty 

konstrukcí pecí, tak bylo možné v terénu předpokládat za jediné identifikovatelné relikty těchto 

domů.  

                                                           
216 Podobou šumavských domů se zabývá autorka v kapitole své diplomové práce (Blažková, 2010b, s. 77–79). 
Podrobně se venkovské lidové architektuře věnuje Jiří Škabrada (1999). 

 

Obr. 62 1 – Dřevařská chatrč pod Jezerní horou kol. 1880 (Horpeniak, 2007, s. obr. 250); 2 – roubená 
dřevařská chalupa (Běl, 2001, s. 43). 
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5.4.1.1 Josefstadt 

 

V revíru Březník byly na mapách identifikovány dvě dřevařské osady, Josefstadt a v Luzenském údolí 

Nový Březník. Osada Josefstad byla situována na staré Březnické cestě z Modravy na Březník při 

rozcestí, jež je dnes nazvané U Trampusova křížku. Možná právě pro svou polohu asi 2 km S od 

Březníku a svým spojením s Modravou, která je po cestě vzdálená 4,7 km se jedná o osadu, která byla 

podle map ze všech zkoumaných největší. Je dokonce známa z fotografií a její prostředí se stalo také 

inspirací pro Klostermannovu povídku Zapomenutá osada (Klostermann, 2011). Pocházejí odsud 

dokonce fotografie (obr.63). 

Na mapě z roku 1818 není zákres osady zřejmý, figuruje pak na všech sledovaných mapách (výběr 

obr. 64), počínaje císařskými otisky Stabilního katastru z roku 1837 a jeho poloha je vyznačena ještě 

v podkladu po porostní mapu z roku 1922, ale jen schematicky, osada již byla zřejmě neosídlená. Ve 

vojenském mapování z roku 1937/8 již zobrazena není. Vznik osady tedy můžeme datovat do první 

čtvrtiny 19. století, její zánik však není jasný, neboť v podkladu pro porostní mapu může být její 

 

Obr. 63 Osada Josefstadt na dobových fotografiích kolem r. 1885  (Roučka, 2015, s. 108–109) 

 

 

Obr. 64 Josefstadt na mapě Stabilního katastru, 1837, podklad poskytnut ČUZK, Na porostní mapě revíru 
Březník v roce 1863 a na hospodářské mapě revíru z roku 1882. Uloženo v SOA v Třeboni, Český Krumlov, 
fond SLZK OM, sign. B-116, ev.č. 1632, sign. C-3, ev. č. 1766. 
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poloha vyznačena již jako neosídlená. Obr. 64 a 65 ukazují na vývoj osady. Na mapě Stabilního 

katastru sledujeme šest zakreslených spalných budov, kromě jedné na V od cesty od Březníku na  

Modravu, největší rozsah osady sledujeme na porostní mapě revíru Březník z roku 1863, kdy je osada 

rozdělena na šest částí, tři na V od cesty, přičemž dvě jsou při cestě, odbočující na Z směrem 

k Roklanské hájence. Osada se tedy rozrostla na JV a na Z. Na obr. 64 uprostřed můžeme sledovat 

čtyři usedlosti s hospodářskými budovami v lokalitě pod písmenem d., což koresponduje se stavem 

z roku 1937, pod písmenem c. jednu usedlost, opět shodně s rokem 1937 a také stejně pro lokalitu 

pod písmenem e. Nové jsou části pod písmeny b. se dvěma usedlostmi, a písmeny g. a h. po jedné. 

Dohromady tedy počítáme deset domů s hospodářským zázemím. Na hospodářské mapě z roku 1882 

vidíme již jen části na V od cesty, tedy sedm usedlostí a je zde vyznačena poprvé cesta od křižovatky 

směrem na SV mezi usedlostmi. Cesta vede k Modravskému potoku a cestě podél potoka z Březníku 

na Moravu. III. vojenské mapování z roku 1878 (Příloha C72) zobrazuje shodný stav, stejně jako 

porostní mapy z let 1883, 1892/3, 1902 a 1912 (výběr na obr. 65).  

Terénní výzkum zachytil několik reliktů, zaznamenává je plán na obr. 66 a fotodokumentace v Příloze 

D30–32. Relikty byly identifikovány většinou v lese, některé na louce u lesa v mírně svažitém terénu. 

Dobře identifikovatelná byla cesta od křižovatky na SV, na jejím začátku u křižovatky po levé straně 

byl zaznamenán reliéfní relikt, nejspíše se jednalo o destrukci domu. V podstatě šlo o haldu zeminy 

s kameny. Na jejím povrchu byly objeveny drobné nálezy střepů, v jednom případě dokonce snad 

středověkého, na plánu označená jako destrukce 2, fotodokumentace v Příloze D30: 3,4. Další taková 

destrukce, porostlá travinami, avšak tvořená kameny se nacházela na louce (v plánu destrukce 1, 

Příloha D30: 1,2). V lesním porostu pak byla zaznamenána destrukce pece z poskládaných kamenů, 

které byly na mnoha místech propálené v plánu označená jako pec 2 a v její blízkosti se nacházel 

opracovaný kamenný článek (Příloha D30: 5–7, kámen 8). Tyto dvě destrukce a relikt pece je možné 

ztotožnit s domy v největší části osady, zachycené na výše uvedených mapách. Destrukce další pece 

 

Obr. 65 Josefstadt na porostních mapách z let 1883, 1892/3 a 1912, Uloženo v SOA v Třeboni, Český 
Krumlov, SLZK OM, sign. B-117–119, ev.č. 1633–1635. 
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(na plánu pec 1) byla identifikována na JZ od předchozí (Příloha D31: 9–14). V rozvalinách obou pecí 

byly nalezeny zlomky kachlů a drobné střepy (Příloha D31 a 32). Tato pec nejspíše patřila domu, který 

je na mapách jako jediný zobrazován v této části osady. Dále byl identifikováno místo, které snad 

mohlo sloužit jako zdroj vody. V roce 2015 bylo sice vyschlé, ale zahloubení a úprava terénu ukazuje, 

že se jednalo nejspíše o pramen a studánku, kde byla zadržována voda pro potřeby osady (Příloha 

D32: 17–19). 

V JZ části osady pak byl identifikován snos z kamení, který snad mohl tvořit hranici pozemku JZ části 

osady (Příloha D32: 20) a nedaleko ještě čtvercová kamenná ohrada o délce stěny 18 m, jež byla 

dochována maximálně do výše 0,4 m a pohlcena lesním terénem. Interiér ohrady byl vyčištěný od 

 

Obr. 66 Terénní relikty zaměřené v místě původní osady Josefstadt.  

Červené obdélníky se žlutou výplní jsou ikony pro domy, zaznamenané v mapě Stabilního katastru z roku 
1837, dále je zobrazena mapová vrstva III. vojenského mapování (1878) na podkladu základní mapy 
(Mapy.cz).  
Modré tečkování vyznačuje destrukce domů, žluté destrukce pecí a kamenný snos, červenou linií je 
vyznačena kamenná ohrada, červeným bodem prameniště, oranžově tečkovaně naměřená trasa cesty. 
Naměřeno bylo celkem 91 geodetických bodů. 
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kamenů a spíše než políčko sloužilo jako ohrada pro dobytek. Na leteckých ani lidarových snímcích 

nejsou patrné žádné pozůstatky osady. Nálezy představují zlomky kamnových kachlů z prostoru obou 

pecí a také zlomky keramiky z těchto míst a také z povrchu destrukce 2. Některé střepy jsou 

fragmenty typické keramiky 19. století, jiné, jako především ty režné, neglazované z prostoru 

destrukce 2 mají vlastnosti mnohem starší keramiky, kterou bychom např. ve městech již v tuto dobu 

nehledali. Tento raně novověký až středověký vzhled keramiky může být dán odlišnostmi horské 

produkce, což je pro tyto oblasti obvyklé.   

 

5.4.1.2 Osada v Luzenském údolí – Nový Březník 

 

Osada, označovaná v mapových pramenech, kromě III. voj. mapování, kde není pojmenovaná, jako 

Neu Pürstling, tedy Nový Březník, je zakreslena poprvé až na III. vojenském mapování z roku 1878 

(obr. 67, vlevo nahoře), kde při cestě zobrazuje šest budov. Hospodářská mapa revíru Březník z roku 

1883 pak zobrazuje sedm stavení, stejně jako všechny porostní mapy revíru až do roku 1902. V roce 

1912 je zobrazena již jen schematicky oblast osady bez domů a můžeme ji tedy v této době 

považovat snad již za neosídlenou.  

 

Obr. 67 Osada v Luzenském údolí na výběru z kartografických pramenů. Nahoře vlevo – III. vojenské 
mapování (Oldmaps.cz), vpravo – výřez z hospodářské mapy revíru Březník z roku 1882, dole odleva – 
Porostní mapa revíru Bžezník 1883, 1902, 19012. Uloženo v SOA v Třeboni, Český Krumlov, SLZK OM, sign. 
C-3, sign. B-117–119, ev. č. 1766,  1633–1635. 
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Během terénního výzkumu v roce 2015 opakovaný průzkum terénu identifikoval dvě místa destrukcí 

staveb, zaniklou cestu a čtvercovou ohradu, avšak odlišnou od ostatních. Fotodokumentace je 

uvedena v Příloze D33, 34. Místo původní osady se nachází na mírně svažité pasece na terase nad 

Luzenským potokem.  

V terénu byla zaznamenána cesta, známá 

z kartografických pramenů, především ve své jižní části 

se zařezávala do terénu, místy až do podoby úvozové 

cesty, pokračovala oběma směry. Jedná se o jednu ze 

starých přeshraničních cest, část Zlaté stezky ze 14.  

století (viz kapitola se shrnutím středověké historie 

regionu). Po každé straně cesty byla zaznamenána 

jedna destrukce stavení. Relikt domu na V od cesty, v 

obr. 69, označený jako destrukce 1, měl patrný 

částečně pravoúhlý půdorys Příloha D33: 5 a zhruba 

uprostřed zbytky pece z vyskládaných kamenů, některé 

byly přepálené (Příloha D3: 7). Destrukce 2 na protější 

straně, byla identifikována díky naskládaným 

kamenům. Jednalo se opět zřejmě o pec, jejíž relikty 

však byly dost narušeny vegetací (Příloha D33: 8). Oba 

relikty domů můžeme ztotožnit s některými z těch, 

které zobrazují kartografické prameny.  K prostoru 

osady se vztahuje projekt výstavby letních stájí pro 

dobytek ze 70. let 19. století, jehož plán umisťuje dvě 

dlouhé dřevěné budovy stájí v prostoru obce. Celý plán 

je v Příloze C73, na obr. 68 je výřez s umístěním stájí.  

   

 

Obr. 68 Plánované stáje v Novém Březníku na 
situačním plánu projektu stájí ze 70. let 19. 
století, celý plán v Příloze C73. 
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Prostor osady byl vyčištěn od velkých kamenů a poblíž destrukce 2 byl nalezen velký opracovaný 

kámen (Příloha D34: 10), jinak jsme na povrchu nenašli žádné jiné movité nálezy. V S části osady byl 

identifikován objekt čtvercového půdorysu o straně 35 m, který byl původně nejspíše ohrazen 

dřevěnou ohradou, soudě dle žlábků po obvodu. To i uspořádání povrchu vnitřního prostoru do 

„záhonů“ napovídá na zaniklou lesní školku (Příloha D34: 14–15). Je otázkou, zdali je současná 

s osadou, ale lze soudit, že ano. Na historických leteckých snímcích nejsou po osadě stopy, na 

 

Obr. 69 Plán zaměřených reliktů osady v Luzenském údolí.  

Oranžově je vyznačena cesta, žlutě destrukce staveb a zeleně ohrada. Podklad Mapy.cz, upraveno 
dle zaměření (88 geodetickými body). 
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lidarových snímcích DMR5 je lehce patrný náznak naměřené cesty, která se místy zahlubuje do 

terénu.  

 

5.4.1.3 Osada Na Ztraceném 

 

Jediná dřevařská osada, zaznamenaná v kartografických pramenech v revíru Filipova Huť se nacházela 

v oblasti Na Ztraceném.  

 

Obr. 71 Poloha osady Holzhauerhütten Na Ztraceném v současné mapě (Mapy.cz, upraveno) a na mapě 
III. vojenského mapování z roku 1978 (Oldmaps.cz). 

 

 

Obr. 70 Osada Na Ztraceném na porostní mapě revíru Filipova Huť z roku 1863 a na hospodářské mapě 
revíru z roku 1883, uloženo v SOA v Třeboni, Český Krumlov ve fondu SLZK OM, sign. C-12,  B-148, ev. č. 
1775, 1664. 
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 Její poloha je na dnes bezejmenném potoce, dříve pojmenovaném Verlornerbach, odkazující na svou 

pozici na vrchu Verlorner Berg, tedy Na Ztraceném. V kartografických pramenech figuruje název 

osady buď jako Holzhauehütten, tedy obecně dřevorubecké chalupy, jako v III. vojenském mapování 

z roku 1878, nebo Verlornere Berghütten jako v mapách revíru. Osada se vyskytuje v mapách od roku 

1863, kdy zachycuje šest domů. Mapování z roku 1883 zachycuje čtyři domy a menší, zřejmě 

hospodářskou budovu. Mapy od roku 1893 dále zobrazují na místě osady jen její obrys, v roce 1922 

z map mizí. Je možné, že již koncem 19. století byla osada neobydlená. Relikty osady se bohužel 

v nepřehledném terénu během výzkumu v říjnu 2015 nepodařilo identifikovat. Osadou procházela 

cesta, která byla v terénu místy jen velmi matně patrná. Z osady po této cestě na JV byla Ptačí nádrž 

vzdálená 1,8 km a na S potom cesta na Modravu po 0,75 km. 

V modravském revíru bylo na kartografických pramenech identifikováno celkem pět dřevařských 

osad.  

 

5.4.1.4 Osada na Studeném potoce 

 

U nádrže na Studeném potoce (původně Schmiedbach – Kovářský p.) vznikla osada 

Schmiedbachhütten. V současné mapě je vyznačena v kapitole o nádrži 5.3.3.7 na obr. 28. Osada se 

poprvé objevuje na hospodářské a porostní mapě revíru z roku 1863 (obr. 72, vpravo dole). Jsou zde 

zaznamenány její dvě části, stejně jako ještě v porostní mapě z roku 1883, v roce 1902 na porostní 

mapě vidíme již jen Z část osady (Obr 72, vlevo). V mapách od roku 1902 již není osada zakreslena.  

I přes nepřehledný terén se spadanými stromy i mlázím se podařilo objevit několik reliktů Z části 

osady (fotodokumentace je v Příloze D35, 36). Poměrně výrazná je v terénu linie cesty, která je 

zřejmě využívána pracovníky parku. Asi 170 m od hráze nádrže V směrem jsme identifikovali čtyři 

destrukce kamenných konstrukcí, nejspíše pecí, často s přepálenými kameny. Tyto nálezy snad 

odpovídají čtyřem domům, které jsou zakreslené na hospodářské mapě z roku 1863 (obr. 72 vpravo 

dole). Destrukce pecí byly porostlé stromy a travinami a nejzachovalejší z nich, č. 4 na S od cesty, 

dosahovala výšky až 60 cm (Příloha D36: 9–12). Nebyly nalezeny žádné movité nálezy. V část osady se 

identifikovat nepodařilo, její předpokládaná lokalizace je na plánu zaměření na obr. 73 vyznačena 

červeně tečkovaně.  
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Obr. 72 Vlevo – osada Schmiedbachhütte a Glaser Hütten na porostní mapě z roku 1902, vpravo – osada 
Schmiedbachhütten na III. vojenském mapování z roku 1878 (Oldmaps.cz), na porostní mapě z roku 1883 
a na hospodářské mapě revíru z roku 1863. Uloženo v SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond SLZK OM, sign. 
C-18, ev. č. 1781 a sign. B-170,172, ev. č. 1686 a 1688. 

 

 

Obr. 73 Plán zaměření reliktů osady Schmiedbachhütte. Čtyři destrukce pecí v Z části osady, ve V části 
osady nebyly relikty vzhledem k vegetaci nalezeny, podklad (Mapy.cz), upraveno dle zaměření 77 
geodetických bodů. 
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5.4.1.5  Osada Glaser Hütten 

 

Osada Glaser Hütten se nacházela na S od Cikánské slatě, při cestě, která vedla od Staré březnické 

cesty (obr. 75). Od Modravy je odbočka k osadě vzdálená cca 3,5 km, od odbočky k osadě cesta 

pokračuje dalších asi 930 m.  

 

Osada je poprvé v kartografických pramenech zakreslena v II. vojenském mapování, bez názvu, pouze 

schematicky značkami několika staveb. Objevuje se pak pravidelně až do začátku 20. století, ale opět 

v posledních mapováních od konce 19. století pouze schematicky (obr. 74, rok 1902), tudíž osada 

možná byla již neobydlená.  

 

Obr. 74 Poloha zaniklé osady Glaser Hütten na základní mapě, podklad 
Mapy.cz, upraveno. 

 

 

Obr. 75 Osada Glaser Hütten na kartografických pramenech, odleva - hospodářská mapa revíru Modrava, 
1863; III. vojenské mapování, 1878 a porostní mapa revíru z roku 1883. 
Oldmaps.cz; SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond SLZK OM, sign. C-18, ev. č. 1781 a sign. B-170, ev. č. 
1868. 
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Terénní výzkum neidentifikoval žádné relikty stavebních konstrukcí, terén byl zcela změněn lesním 

hospodařením. Poloha osady se však přeci jen podařila určit, díky drobným keramickým střepům a 

zlomku kamnového kachle, které byly objeveny v kořenech vyvrácených stromů217. Místa nálezů byla 

lokalizována zaměřením, které je vyneseno na plánu obr. 76. Na plánu je také schematicky zakreslena 

rozloha tehdejší osady. Mapy obrazují 3–4 domy s hospodářskými stavbami, měly ležet i těsně při 

cestě, kde se podařilo nalézt střepy. Fotografie míst i nálezů jsou v Příloze D37 a D38. Keramický 

materiál je vedle glazovaného také bez glazury, připomínající spíše středověkou nebo raně 

novověkou keramiku. Rozhodně neodpovídají všechny zlomky běžné keramice 19. století. Například 

červený střep s bílou linkou je typický pro 17. století. Opět, jako v případě nálezů z Josefstadtu to 

může být způsobeno specifickou horskou produkcí keramiky. Osada je vzdálena od staré přeshraniční 

cesty, jadné z větví Zlaté stezky218, která kopírovala Starou březnickou cestu, je možné, že se sem 

keramika dostala také dříve, ale bylo by zvláštní náhodou, kdyby v tak velké koncentraci byla právě 

v místě osady z 19. století. 

                                                           
217 Vývraty stromů jsou často pomocníkem při nedestruktivním výzkumu, kdy jejich kořeny vyzvednou zeminu a 
vytvoří tak jakési sondy do podzemních vrstev zkoumané lokality. 
218 Cesta z Modravy přes Březník a dále po Z okraji Luzenského údolí je označena např. na mapě II. vojenského 
mapování jako Goldener Steig, stejně jako na mapě Prášilského panství z roku 1818, kde je dokonce uvedeno 
Goldener Steig nach Bayern. 

 

Obr. 76 Místa nálezu keramických zlomků v prostoru bývalé zaniklé osady Glaser 
Hütten a její předpokládaný rozsah, podklad Mapy.cz, upraveno dle zaměření 2 
geodetických bodů. 
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5.4.1.6 Osada Plohausenhütte a Balzhütte 

 

Pokud bychom se vrátili od předešlé osady cca 900 m V zpět na Starou březnickou cestu, na tomto 

rozcestí se měly nacházet další dvě osady, či snad samoty, jedna označená jako Plohaushütten, tedy 

osada Modravskohorská na SZ straně rozcestí a Balzhütte na JZ straně.  

Terénní výzkum relikty osad, či samot neidentifikoval. 

 

5.4.1.7 Osady Holzhauerhütten u potoka Steinbach a Roklanského 

 

Dvě osady jsou v mapách lokalizovány nedaleko Roklanské nádrže při Roklanském potoce a dnes 

bezejmenném potoce, dříve Steinbach (obr. 78). Osady se poprvé objevují na III. vojenském 

mapování z roku 1878 (tamtéž), kde jsou zobrazeny jednotlivé domy, u Roklanského potoka šest 

staveb, u potoka Steinbach sedm domů a obě osady jsou shodně pojmenovány obecně jako 

Holzhauerhütten, dřevařské chalupy.   

 

Obr. 77 Plouasenhütte a Balzhütte na mapách; nahoře, vyznačení polohy na současné mapě, 
Plohausenhütte na III voj. mapování (v oranžovém kroužku, ve žlutém je osada Glaser Hütten); dole 
Balzhütte na podkladu pro porostní mapu z roku 1883 a na porostní mapě z roku 1902, podklady: 
Mapy.cz, Oldmaps.cz, upraveno; SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond SLZK OM, sign. B-172, 1738, ev. č. 
1688, 1689. 
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Dále se obě osady vyskytují pouze už jen v podkladu pro porostní mapu revíru z roku 1883 (obr. 79 

vlevo) se stejným počtem zobrazených staveb, avšak zcela bez uvedení názvu. Zajímavým faktem je, 

že osady se nevyskytují na žádné porostní mapě, i když v podkladech pro ně figurují.  

 

Hospodářská mapa z roku 1902 zobrazuje pouze osadu u potoka Steinbach, kterou označuje jako 

Steinbachhütten a vykresluje osm staveb, přičemž podle velikosti zakreslených značek usuzujeme na 

3 domy a jejich hospodářské zázemí (obr. 79, uprostřed). Poslední mapou, která osadu zobrazuje, je 

podklad pro porostní mapu z roku 1922, uvádí však v místě osady Steinbach pouze její název bez 

zakreslení domů (obr. 79, vpravo). Dalo by se usuzovat, že osada již nebyla využívána, zmínky o ní 

jsou ale ještě v turistickém průvodci z roku 1908 (Bašta, 1908, s. 185) . Obě osady byly od sebe 

vzdáleny asi 630 m. K Roklanské nádrži je osada při potoce Steinbach po cestě vzdálená 850 m a 

z osady u Roklanského potoka asi 1,3 km. 

Terénním výzkumem se podařily identifikovat obě lokality.  

Terén osady u Roklanského potoka byl narušen nejen úpravami cesty, ale také činností vody potoka. 

Jednotlivé domy, nebylo proto přesně možné určit (plán na obr. 80 vpravo). Fotografie jsou uvedeny 

v Příloze D39. V zaměřeném rozsahu terén vykazoval jisté antropomorfní tvary (D39: 2), bohužel však 

bez nálezu vyskládaných kamenů či pece. V jednom místě byla upravena terasa nad potokem, 

zpevnění břehu. Při průzkumu lokality byly nalezeny kovové předměty a několik keramických střepů 

(Příloha D39: 6–9). Nedaleko lokality J směrem bylo identifikováno místo, kudy původně přes potok 

přecházel most (Příloha D39: 4,5), což indikuje zaniklou cestu. 

 

Obr. 78 Poloha osad na současné mapě a na II, 1 – jižně: osada na potoce Steinbach, 2 – severně: 
osada u Roklanského potoka, vyznačena Roklanská nádrž a na III. vojenském mapování z roku 
1878, podklady, Mapy.cz, Oldmaps.cz, upraveno. 
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Úspěšnější pak byl výzkum osady u potoka Steinbach, která byla dosažitelná od cesty přibližnou 

trasou původní cesty. Podařilo se identifikovat 5 reliktů budov díky konstrukcím, vyskládaným 

z kamenů, které reprezentovaly opět nejspíše pece domů (plán zaměření na obr. 80 vlevo, 

fotodokumentace v Přílohách D40, 41).  

Prostor osady se nacházel v jen mírně svažitém terénu V směrem k potoku na plošině, na které byly 

identifikovány relikty domů. Jednalo se o lépe a hůře zachované vyskládané kamenné konstrukce 

z kamenů, některých opracovaných a se stopami vystavení vysokým teplotám. U nejvýraznějších 

reliktů, označených čísly 1, 2 a 4 byly dokumentovány až do výše 1 m od země, u pece 1 byly nalezeny 

zbytky fragmenty přepálených kamenů, zlomek kamnového kachle a cihly (D40: 6). Relikt označený 

číslem 6 je hypotetický, není zřejmé, zdali je antropogenního původu. Na lidarovém snímku, nejsou 

destrukce patrné a na leteckých snímcích z roku 1962 je prostor obou osad hustě porostlý vzrostlým 

lesem. Prostředkem prostoru zaniklé osady vede cesta, průsek lesa, nevíme, zdali kopíruje cestu 

původní. Pokud srovnáme výsledky terénního výzkumu se stavem na historických mapách, z J části 

osady se povedly lokalizovat čtyři domy (destrukce 1–4) a ze severní jeden či dva (destrukce 5 a 6) 

 

 

 

Obr. 79 Zákres osad v podkladu pro porostní mapu revíru Modrava z roku 1883, na hospodářské 
mapě revíru z roku 1902 a na podkladu pro porostní mapu z roku 1922. Podklady pro porostní 
mapy jsou uloženy v SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond SLZK OM, sign. B-173, 176, ev. č. 1689, 
1692, hospodářská mapa tamtéž ve fondu VPDV OM, sign. B-3,  inv. č. 68. č. mapy 149. 
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5.4.1.8 Osada Hängrer Hütten 

 

Osada Hängrer Hütten byla nazvaná dle vrchu, na jehož svazích se nachází. Ještě na mapování v roce 

1863 se nacházela v revíru Modrava, který byl následně rozdělen, poté je již na mapách revíru 

Rokyteckého (viz rozdělení revíru při taxaci v roce 1881).  

Nejstarším zobrazením je II. vojenské mapování, osada je pak zanesena do celé řady speciálních 

revírních map, v posledních dvou z let 1901/2 a 1911/12 již značena jako neobydlená. Osada je na II. 

a III. vojenském mapování značena v jednom celku, od mapování v roce 1863 je rozdělena na dvě 

části, přičemž ta východně orientovaná je ta původní ze starších mapování.  

Ve V části je zobrazováno pět domů na III. vojenském mapování (obr. 81) a v roce 1883, pro který je 

zakreslení osady nejpřesnější je zde možné počítat 4 větší značky, nejspíše pro obytné domy a sedm 

menších pro hospodářské zázemí (obr. 82: 3,4). V Z části osady jsou pak na těchto mapách patrné tři 

domy se třemi hospodářskými budovami v jejich bezprostřední blízkosti. 

 

Obr. 80 Plány zaměření osad, vlevo – osada u potoka Steinbach, destrukce 1–6, vpravo zaměření lokality 
u Roklanského potoka, podklad Mapy.cz, upraveno dle zaměření, 91 a 3 geodetických bodů. 
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Terénním výzkumem se podařilo lokalizovat jedinou destrukci stavby V části osady. Terén byl velmi 

nepřehledný, nevyrovnaný a místy se prudce svažuje k potoku, tekoucího na J od osady. 

Zaznamenána byla destrukce pece a upravený terén – terasa, na které byl původní dům postaven. 

Vzhledem k tomu, že byla identifikována cesta, která původně procházela touto částí osady v SJ 

směru a pozici nalezených reliktů nad potokem, je pravděpodobné, že se jedná o jeden z domů, který 

je vyznačený na hospodářské mapě z roku 1883 (obr, 82: 4) jako nejjižněji položený ve V části osady.  

Fotodokumentace je vedena v Příloze D42, 43. Destrukce pece byla rozbořena v rozsahu asi 4 m a 

výšky maximálně 40 cm. D43: 10 ukazuje linii destrukce, tvořící stěnu, Pec byla přisedlá zřejmě ke 

stěně domu. V destrukci pece byly kromě přepálených kamenů nalezeny také zlomky kamnových 

kachlů, keramiky a kamenný brousek (F43: 12,13). Osada se nacházela nedaleko brodu přes 

Roklanský potok, v mapě II. vojenského mapování (obr. 82:1) jsou v potoce zřetelné pravidelná 

zesílená řečiště v záhybech, jedná se o úpravy koryta pro plavení, přehrazením ostrovů v potoce, 

které je popisováno v projektu plavení, kterým byla věnována pozornost výše (dále v kap. 5.3.2 o 

úpravách koryt potoků). 

 

Obr. 81 Poloha osady Hängrer Hütten na současné mapě, vyznačena Rokytecká nádrž a na III. vojenském 
mapování z roku 1878, podklady Mapy.cz a Oldmaps.cz, upraveno. 
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Obr. 82 Osada zaznamenaná na kartografických pramenech. 1 - II. vojenské mapování; 2 - porostní mapa 
revíru Modrava, 1863; 3 – porostní mapy revíru Rokyta z roku 1883; 4 – hospodářská mapa revíru Rokyta 
z roku 1883; 5 – porostní mapa revíru Rokyta z roku 1901/2, 6 – a z roku 1911/12, podklady: 1: 
Oldmaps.cz, 2–6:  SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond SLZK OM, sign. B-169,224, 226, 227, ev. č. 1685, 
1740, 1742, 1743, sign. C-34, ev. č. 1883. 

 

 

Obr. 83 Terénní zaměření destrukce domu (oranžově) a upraveného terénu, terasy ve 
svahu, (žlutě) v plánu na podkladu letecké mapy z roku 2015, podklad Mapy.cz, 
upraveno dle zaměření 34 bodů. 
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5.4.2 Ohrady pro dobytek 

 

Se životem v těchto horských osadách souvisely kromě cest také další objekty, které zde lidé 

budovali. Je možné mezi ně zařadit ohrady pro dobytek, které příslušely k pozemkům, kde se 

provozovala pastva v lesích i na lukách, které bývají v kartografických pramenech označovány jako 

Stierplatz. V porostních hospodářských mapách revírů se můžeme setkat s označením Stierpaltz např. 

na exempláři z roku 1893 je jich při hranici s Bavorskem hned několik, místa pastvy bývají vyznačena i 

na hospodářských mapách. Ohrady na bývalých pastvinách nebyly výzkumem záměrně vyhledávané, 

avšak během terénního výzkumu se podařilo dvě výrazné ohrady zdokumentovat, o jejich existenci 

věděl Martin Čejka, jeden ze členů týmu.  

 

5.4.2.1 Ohrada na Špičníku 

 

Ohrada na Špičníku, v bývalém revíru Březník, není přímo zakreslena v žádných mapách. 

Fotodokumentace ohrady je v Příloze D44, 45.  

 

Ohrada je čtvercového půdorysu o straně 38 m. Její vnitřní prostor je zhruba 1457 m2. Výška stěny 

z nasucho vyskládaných kamenů byla zachována místy až výšky 120 cm o mocnosti 40–60 cm. V JV 

rohu, jinak neporušeného zdiva ohrady je vstup do vnitřního prostoru, který býval opatřen asi vrátky. 

 

Obr. 84 Poloha ohrady na Špičníku na základní mapě a na letecké mapě dle zaměření 154 geodetickými 
body, oranžově ohrada a žlutě destrukce stavby v ohradě, podklad Mapy.cz, upraveno. 
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Ve vnitřním prostoru byla zaznamenána kamenná destrukce stavby, snad salaše. V JV části ohrady 

byly zaznamenány záhony, snad byl prostor využíván také jako lesní školka. 

 

5.4.2.2 Ohrada u Javoří slatě 

 

Podobná, avšak menší, ohrada se nachází na svahu v blízkosti Javoří slatě. Její půdorys je téměř 

čtvercový, strany mají 22, 21, 22 a 24 m, její vnitřní prostor činí přibližně 487 m2. Při JV stěně a Z rohu 

ohradu byly zaznamenány relikty destrukcí, snad přístřešku pro dobytek. Výška zdí byla dochována až 

do výšky 1 m a její mocnost se pohybovala mezi 40–60 cm. Zdi byly na několika místech vyvráceny 

vegetací, ale předpokládáme vstup ze S nároží. Fotodokumentace ohrady je uvedena v příloze F 46.   

 

Ani jednu z ohrad nezobrazuje DMR5 na lidarové mapě, ani nejsou patrné na fotografii z roku 1962, 

prostory jsou hustě zalesněny. 

 

 

 

 

 

Obr. 85 Poloha ohrady u Javoří slatě na základní mapě a zaměření 95 bodů, vynesené na základě letecké 
mapy, oranžově – ohrada, žlutě destrukce, podklad Mapy.cz, upraveno. 

 



 
161 

 

5.4.3 Samoty 

 

V lesních revírech se vyskytovaly také lesní samoty, vedle výše zmíněných samostatných dřevařských 

chatrčí v lesích to byla také trvalá sídla.  

5.4.3.1 Březník 

 

V zóně I v březnickém revíru je to Březník, kde sídlil hajný a revírník v hájence a myslivně. Nacházela 

se zde však také malá dřevařská kolonie, ta již však v turistických průvodcích z 20. a 30. let nefiguruje. 

Vznik osídlení je zde starší než schwarzenberské podnikání. Již v mapě z roku 1796 (Příloha C8) je na 

Březníku značena osada Pürstling Hütten. Na Březníku sídlila v 50.– 70. letech 20. století rota PS, 

právě v místě zaniklé dřevařské osady, jejíž stopy tak byly zničeny. Dodnes na místě stojí budova 

myslivny z druhé poloviny 19. století. V Přílohách C74–76 jsou plány hájenky a myslivny z této doby a 

také plán dřevařského domu z osady na Březníku ze 70. let 19. století. Pozoruhodné je, že tyto 

dřevařské domky byli podsklepené a měly kamenný základ. Na archivní fotografii z přelomu 19. a 20. 

století je vpravo nahoře březnická myslivna a pod ní hájenka s hospodářskými budovami. Myslivna na 

Březníku byla osídlena až do roku 1951, poslední roky zachycuje kniha vzpomínek manželky 

posledního hajného Emilie Vrabcové (Vrabcová, 2008). 

 

Obr. 86 Březník kolem přelomu 19. a 20. století, myslivna a hájovna, focena od jihu z Luzenského. 
Údolí, pohlednice KČT, archiv autorky. 
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5.4.3.2 Roklanská hájenka 

 

Další samota v březnickém revíru se nacházela u Roklanské nádrže, vznikla jako jednotka 

schwarzenberské organizace lesního hospodaření, původně jako myslivna, později hájovna se sídlem 

revírníka. Je zachycena je na mapách Stabilního katastru a pak na všech sledovaných mapováních 

(viz. Příloha B4). Fotografie, zachycující hájenku jsou uvedeny v Příloze D7: 1–6, až do, v roce 1936 

vedle hájenky byla postavena chata KČT, jež byla od 50. let využívána PS, která zde měla sídlo své roty 

(viz výše v kapitole o Roklanské nádrži v kap. 5.3.2.1).219 Život poslední rodiny hajného, žijící v hájence 

uvádí ve vzpomínkách Erika Zemanová (Zemanová, 2011).  Místo bylo jedno z nejodlehlejších bez, 

původně bez stálé pevné komunikace. Zatímco Březnická hájenka byla vzdálena po Staré Březnické 

cestě do Modravy necelých 7 km, ta Roklanská byla ještě o dalších 5 km dále.   

5.4.3.3 Javoří pila a Rybárna 

 

Samota na soutoku Tmavého a Javořího potoka, tzv. Javoří pila je zobrazována na mapách od 70. let 

19. století (obr. 87 a 88), nacházela se zde pila a hájenka na levém břehu Javořího potoka. Příloha C77 

zachycuje plán přístavby stáje z roku 1873. Josef Klostermann v novele V ráji šumavském o Javoří pile 

píše, jako o jednom z míst, kam se v zimě sváželo pokácené dříví k plavení (Klostermann, 2012). Pila 

zanikla již na konci 19. století, rozpoznatelné jsou zbytky náhonu z potoka směrem na louku, kde pila 

                                                           
219 Hájenka byla v roce 1911 upravena, stavební plán úprav je uložen SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond Schw. 
ústřední stavební správa České Budějovice, sign 18e, inv. č. 749, starší plány myslivny, podobně jako ty uvedené 
k stavbám na Březníku jsou uloženy v témže archivu ve fondu VPDV OM, sign. D-6, inv. č. 227–230, č. mapy 
332–335.  

 

Obr. 87 Bývalá Javoří pila (1) a Rybárna (2) na současné mapě, podklad Mapy.cz, upraveno. 
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stávala. Plán stájí u myslivny pochází z roku 1873, myslivna v té době již nejspíše stála. Myslivna byla 

později přestavena na turistickou chatu a hostinec U Tetřeva, které byly provozovány až do r. 1951, 

zde byla vybudována rota PS, fungující od do r. 1961. dnes jsou v terénu patrné jen nespecifikované 

základy a pozůstatky nádrže z úprav PS.   

Další nedalekou samotou byla tzv. Rybárna, zobrazována už na plánu z roku 1818. Mapa stabilního 

katastru zachycuje na obou březích Roklanského potoka dvě stavby. Vzhledem ke svému názvu se 

nejspíše jednalo opravdu o rybárnu, v archivních materiálech k samotám nic dohledat nepodařilo.  

 

 

 

Obr. 88 Zobrazení Javoří pily a Rybárny na porostní mapě revíru Rokyta z roku 1883, SOA v Třeboni, 
Český Krumlov, SLZK OM, sign. B-224, ev. č. 1740 a na mapě Stabilního katastru – vlevo Rybárna, vpravo 
na původním stavu z roku 1837 Javoří pila není, ale je patrná na úpravách z 2. poloviny 19. století, mapy 
Stabilního katastru, poskytl pro práci ČUZK. 
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5.5 Lidé v zóně I 

 

Důležité pro poznání sítě, kterou vytvořili a využívali lidé, kteří v lesích pracovali a žili nejméně po 

nějakou část roku, nebo stále, byl terénní výzkum antropogenních reliktů v zóně I. Nádrže sice byly 

umístěny na základě propočtů inženýrů a rozhodnutím odpovědných schwarzenberských plavebních 

úředníků. Osady však již byly nejspíše otázkou jednotlivých revírníků a lidí je obývajících. 

Tato kapitola podrobně ukázala relikty, jako hráze, pece apod. tyto jsou ale především hmotnými 

památkami na život a práci dřevařů, kteří zde od 19. století působili v nebývalém rozsahu a 

intenzitou. Díky jejich poznání můžeme rekonstruovat některé aspekty jejich života zde, jako je 

vnímání prostoru, orientaci ve svém prostředí ve vztahu k těmto jednotlivým objektům apod. Výzkum 

ukázal rozložení a provázanost objektů, které tvořily síť pro provozování dřevařské činnosti a plavení 

v Prášilském panství.  

 

5.5.1 Práce v lese 

 

Práci dřevařů a jejich rodin v lese popisují spisovatelé jako Klostermann, ale také se o nich dočítáme 

v knihách pamětníků a v populárních publikacích220. Práce v lese se řídily ročními obdobími, v létě se 

stromy kácely a dřevo se opracovávalo a bylo volskými či koňskými potahy stahováno k místům, 

odkud pak bylo dále transportováno, a to především pak na saních v zimních měsících k potokům, 

odkud se posléze na jaře plavilo. Zimní sáňkování dříví vyžadovalo vytvoření dráhy z ušlapaného 

sněhu. Polenové dříví bylo spíše sváženo sáněmi (Příloha D54: 7,8), dlouhé spíše volskými potahy. 

Dřevo bylo skládáno u potoků do hranic. Už na místě kácení bylo dříví oloupáno od kůry a podle 

potřeby buď necháno ve formě dlouhých klád, nebo rozsekáno na metrová polena pro palivové dříví 

(Zemanová, 2011, s. 23). Využívala se také kůra a větve, to znamená, že se na místě pohybovalo 

poměrně hodně lidí. Práci rozděloval revírník a ve skupinách lesních dělníků byli mistři, pověření 

organizací skupiny. Práci v lese zachycuje fotografie v Příloze D54: 10. Typickou dřevařskou obcí byla 

například Dlouhá Ves, které se bude výběrově věnovat kapitola o III. zóně, odkud celé rodiny i 

s dobytkem v létě odcházely do lesních dřevařských osad, probíhalo kácení, a na podzim se opět 

vracely. V zimě se do osad vraceli sami muži pro sáňkování dříví (Nedvěd, 2009, s. 10–12).  

Především práce při plavení dříví musely být dobře organizované a naplánované. Vzhledem k počtu 

nádrží a potřebných dělníků, kteří museli být připraveni na březích potoků a dříví do vody házet a 

                                                           
220 Odborné publikace s citováním zdrojů k tomuto tématu bohužel chybí.  
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usměrňovat jejich tok, to celé muselo být synchronizováno s ostatními nádržemi a především pak 

s vpouštěním vody a dříví do kanálu a následné odchytávání polen na Čeňkově pile. Vypouštění jedné 

nádrže bylo otázkou v řádech maximálně několika hodin, jejich napouštění otázka asi tak dne. Tedy je 

možné, že v jeden den se skupiny dělníků přesouvaly, a jistě jich pracovalo několik současně.  Práce 

byly přesně předepsány schwarzenberskými směrnicemi, bylo však na revírních usměrňovat a 

přizpůsobovat je konkrétním podmínkám. Na splavování dřeva dohlíželi po celé trase lesničtí 

schwarzenberští úředníci, kteří podávali hlášení.  

Dřevaři přicházeli do oblasti na pozvání Schwarzenbergů z jiných oblastí jejich panství, měli přislíbené 

pozemky, materiál na stavbu domu a slušné platové podmínky. Jak již zmiňuje zpráva Franze Traxlera 

z roku 1796221 o možnosti splavnění toků v originále, přepise i s volným překladem v příloze A, byly 

dělnické práce na splavňování potoků placeny lépe, vzhledem k odlehlosti oblasti a náročnému 

terénu. To platilo i pro schwarzenberské lesní dělníky. 

 

5.5.2 Orientace v prostoru 

 

5.5.2.1 Komunikace 

 

Spolu se všemi výše popisovanými osadami, nádržemi a samotami vznikala síť komunikací, které 

nejpříhodnější schůdnou trasou spojovaly tyto jednotlivé objekty. Jsou to jednak komunikace, 

                                                           
221 SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond SO SÚK, Velkostatek Prášily-Dlouhá Ves, sign. A 6W alfa 5a, fascikl 993.    

 

Obr. 89 Relikt zaniklé haťové cesty poblíž Novohuťké nádrže, foto 
autorka. 
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zaznamenané ve starých mapách, jejichž trasy se v mnoha případech zachovaly dodnes, jako je Stará 

březnická cesta, nebo cesta podél Roklanského potoka od Modravy na Prášily, ty dnes fungují 

především jako turistické. Jsou to především hlavní spojnice mezi původními hájenkami, jež území 

spravovaly. Jiné v mapách značené cesty zanikly, nejstarší z nich, pokračování Březnické cesty na 

hranice s Bavorskem (část Zlaté stezky) neexistuje. Stejně tak jiné dnes zaniklé cesty v historických 

mapách ukazují na propojení jednotlivých objektů, jako jsou osady, nádrže a různé lesní tratě a 

ukazují na pohyb dřevařů v terénu. Příkladem takové cesty spojující Starou březnickou cestu s osadou 

a nádrží na Studeném potoce, která pokračovala až k Novohuťské nádrži, její relikty (i jiných cest) se 

během terénního výzkumu podařilo objevit, v tomto případě se jednalo o relikt haťové cesty 

v blízkosti Novohuťské nádrže (obr. 89), jiné se v terénu projevovaly zahloubením. Tzv. Stará 

březnická cesta, která vedla z Modravy jižním směrem a spojovala ji s Březníkem a osadou Josefstadt.  

U této osady vznikla v té době jistě významná křižovatka cest, cesta vedoucí odsud na SV se 

propojovala s cestou u Modravského potoka. Z cesta, vedoucí až k Roklanské nádrži a hájence, vedla 

kolem odbočky na Novohuťskou nádrž. Lidé se však pro dosažení určených lesních oblastí k těžbě 

dřeva i při jeho dopravě pohybovali většinou v místech, kde cesty nebyly.  

Obyčejní dřevaři zajisté mapy k dispozici neměli a cesty měli „zapsány“ ve své paměti. Život v těchto 

oblastech vyžadoval vytvořit si speciální výbavu, mentální mapy okolního prostoru se záchytnými 

body a představou vzdáleností a časové náročnosti, která umožňovala orientovat se v 

prostoru. Znalost terénu musela být předávána osobně, tedy prostřednictvím druhého člověka 

znalého terénu, který cesty fyzicky ukázal, zavedl je tam. Důležitou roli jistě hrálo vyprávění222. 

Orientace v zalesněných prostorech nebyla jednoduchá (není snadná ani při současném terénním 

výzkumu, navíc s GPS navigací) a v jednotlivých polesích vznikaly různé orientační body jako později 

průseky lesa223. I když jsou dnes některé cesty a samoty zachované a relikty některých nádrží známé, 

strukturování krajiny, jak ji utvářeli a vnímali dřevaři 19. století, není zjevné. Mohlo by se například 

zdát, že osada v Luzenském údolí (Neue Pürstling) vznikla pro obsluhu nedaleké nádrže. Jak jsme již 

však ukázali výše, osada a nádrž nebyly současné. Osada zanikla nejméně 20 let před vybudování 

nádrže spolu s cestou, která jí procházela, což byl úsek staré obchodní stezky do Bavorska. A takových 

případů je zde více.  

                                                           
222 Např. v Klostermannově novele Ze světa lesních samot je hned několikrát popisována znalost tras v lesích 
žijících lidí, tam kudy žádné cesty nevedly podle paměti a orientaci díky výrazným terénním prvkům a na 
základě popisu jiných lidí či opakovaným procházením tras po tom, co tam byli prvně provedeni.  
223 „Tenkráte nebylo ještě upravených cest, spojujících jednotlivé revíry, nebylo průseků ani tak zvaných „šnaiz“ 
hospodářských. Jen tu a tam vyšlapali si cestu lesníci a dřevorubci, položili klacky přes bořící se bláto, prkénko 
přes potůček. Klikatě vinula se stezička, uzounká, travou a trnitým býlím zarůstající, místy, kde les pro skaliny 
rozvíjeti se nemohl, kam v létě slunce pražilo, v zimě spousty sněhu zalehly, úplně se ztratila, a jen dobré, 
vycvičené oko stopy nacházelo. Kolem les, samý les, věčně mlčící, věčně dřímající, ať byl hustý nebo řídký, vysoký 
či nízký.“, Ze světa lesních samot, Karel Klostermann (Klostermann, 2003). 
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5.5.2.2 Toponomastika 

 

Orientaci lidí v prostoru pomáhalo zajisté také pojmenován míst. Dnes často bezejmenné potoky 

nebo hory, sedla aj. měly svá jména. Tím, že je lidé j pojmenovali, vytvářeli z chaosu řád, organizovali 

a třídili svůj životní a pracovní prostor. Mapy revírů svědčí o množství místních jmen, nejen hor a 

potoků, ale také jednotlivých křižovatek a dalších míst. Většina toponym v I. zóně pochází právě 

z doby 19. století a jsou většinou v překladu z jazyka původního německojazyčného obyvatelstva 

používána dodnes. Jen v několika případech je název jiný než původní německý224.  

 

5.6 Proměna krajiny v zóně I 

 

Kromě výše uvedených změn v krajině vybudováním nádrží, úpravami toků, komunikací a osad, 

docházelo k výrazné proměně přírodního prostředí, lesů. Je to možné sledovat díky archivním 

zprávám lesních taxátorů, ale také díky podrobným mapovým podkladům. 

Jak zmiňují zprávy z výše popsaných pramenů, již po prvních desetiletích se začala krajina v oblasti 

zóny I velmi rychle proměňovat, a to zejména v poměru lesa a bezlesí. Již Matzova zpráva z roku 1812 

(viz výše v kapitole 4.2.1) informuje o podrobnostech lesních porostů ve všech revírech. Například o 

revíru Modrava píše, že je velká plocha vytěžena pro plavbu, čímž bylo znemožněno přirozené 

zmlazení. Hovoří o přetěžení především u plavebních cest. Matz ve zprávě navrhuje zvětšení plochy 

lesů vysoušením mokrých míst, zastavením lesní pastvy, aby se mohly lesy přirozeně zmlazovat225.  

Vybudování a provozování prášilského plavebního systému znamenalo otevření dosud nedotčených 

lesů těžbě. Skončilo období, kdy hlavním odběratelem dřeva byly místní sklárny. Místo ostrůvkovité 

těžby v lesích začalo řízené odlesňování. V oblasti intenzivní těžby vznikaly holiny, které nebyly 

                                                           
224 Např. Studený potok a Schmiedbach, Březnický potok – Schwartzbach. 
225 Konkrétně dále popisuje podstoupení některé lesní půdy osídlení, jako například u lesních tratí Kaltstauden, 
Preisleiten, Schätzenwald. Jako tratě, ze kterých se nejvíce těží, uvádí v této době tratě Plohausen, Honisberg, 
Seerucken, Scharzberg a Adamsberg. Naopak nejméně se těžba v tomto období dotkla tratí Ruhrreit a Fallbaum 
v Březnickém revíru. Les podle něj potřeboval doplnění. Svahy proti modravskému potoku ve směru východ 
západ popisuje jako smýcené, přičemž na Steindbergu uvádí velké plochy vyvrácené větrem. Plochy jsou 
částečně přirozeně, částečně uměle zalesněny smrky. Proti Mohrbachu a Grossmüllerbachu jsou bažinatá místa 
řídkého hnijícího smrku. Na sušších vyvýšeninách jsou 300–340 leté zdravé smrky, které se nechávají stát na 
přirozené zmlazení. Kaltstauden má proti Wasserbachu půdu bažinatou, na které je řídký porost vzrostlého dříví 
a k Spitzbergu, Platthausen a Mühlbuchet je na bažinaté půdě špatný porost plné shnilého a ležícího 
dřeva.(Zpráva ve fond SO SÚK, 6Walfa 1a, fascikl 991).  
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důsledně čištěny a obnovovány. Prvně byly vykáceny porosty především v bezprostřední blízkosti 

plavebních potoků a kanálu, tedy zejména lesní revíry Schätzův Les, oblasti revíru Modrava u 

Modravského i Roklanského potoka aj. Zatímco některé revíry, zejména ty hůře dostupné, jako 

Březník, zůstávaly stále těžbou nedotčené. Např. na Javořím vrchu byl v té době ještě hustý smrkový 

porost, se stromy starými i 370 let. Přestože se v první polovině 19. století těžilo asi jen na jedné 

desetině lesních pozemků, jednalo se o necitlivý a svým dosahem zásadní zásah do lesního systému. 

První desetiletí plavení pro schwarzenberské podnikání znamenala sice uspokojivé plnění 

ekonomického záměru, avšak bez hlubší reflexe stavu lesů a krajiny. Lesní ekosystémy byly ochozeny 

nejenom prostým počtem pokácených stromů, ale především pozbývaly rychle své druhové bohatosti 

a také mnohé lesní fauny.226  

Po návštěvě oblasti knížetem Janem Adolfem II. ze Schwarzenbergu v roce 1844, který byl překvapen 

špatným stavem zdejších lesů, zejména nezalesněnými plochami a nevyčištěnými sečemi, zbytky po 

kácení, neošetřenými vývraty, přestárlými a suchými stromy, vznikl nový odhad taxátora Schönauera 

v roce 1950 (viz kapitola 4.2.1 a 4.2.2). Byl pesimistický, upozorňoval na holiny a nekvalitu porostů za 

posledních dvacet let. Kritizoval výhradní kultivaci smrků a také nedostatečné odvodňování pasek. 

Zaznamenal další úbytek starých původních porostů227. Ty nejméně dotčené lesy tedy patřily 

především do polesí Modravy (kromě trati Plohausen), Filipovy Hutě a Březníku, zejména do jejich 

méně přístupných částí. Poměry lesů a bezlesí a druhové skladby porostů v letech 1862, 1882 a stav z 

roku 2005 jsou patrné a je možné je srovnávat pro všechny tratě v Příloze C43–C58, což jsou převzaté 

interpretované porostní mapy ze studie Josefa Jelínka (2005). Souchův propracovaný plán z roku 

1860 (více kapitola 4.2.2.1) rozdělil polesí do dvou částí s odlišnými přístupy k péči o lesy jednotlivých 

revírů a tratí. Zamyšlení se nad stavem lesů a jejich budoucnosti bylo u zrodu snížení objemů těžby a 

propracovaného systému obnovy. Znamenalo to zcela nový pohled na lesní hospodaření, protože se 

začalo ukazovat, že lesní bohatství není nevyčerpatelné.  

Za prvních šedesát let od začátku provozování plavebního systému se na Prášilském panství vytěžilo 

přes 4 miliony m3 dřeva, což přetěžovalo nejen únosné limity těžby, ale vyčerpávalo krajinu a lesní 

ekosystém. Vnikly velké plochy holin, na kterých byla obnova původně se zde vyskytujících stinných 

dřevin, jedle, dubu a tisu, velmi problematická. Právě porosty stinných hluboko kořenících stromů 

                                                           
226 V roce 1817 bylo vydáno schwarzenberské rozhodnutí o likvidaci jelení zvěře, která byla považována za 
škodnou na lesních porostech.   
227 Např. tratě Steindlberg, Schätzenwald  a Mittarberg, Steinerberg, Plohausen, Preisleiten jich mají jen 1/10 
své rozlohy. Honisberg 2/10, Seerücken a Mohrarberg 3/10, Scheiruck a Zeckerberg žádné, zatímco polovinu 
původních porostů měl les Kasperschachen a téměř vůbec nedotčeny těžbou zůstávají tratě jako Mühlbuchet a 
jen málo Fallbaum, Plattenhausen, Geyerruck, Moldwald, Spicberg a Kaltstauden, které měly ještě původní 
nedotčené pralesní porosty na ploše 6–9/10 své výměry (Ministr 1963, 25). 
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jsou pro budoucí zdravý les velmi důležité, neboť zvyšují jeho odolnost proti větrným polomům. 

Změna původního především buko-jedlového lesa, který před schwarzenberskou exploatací tvořil asi 

80 % porostů, byl obnovou proměněn na smrkovou monokulturu, náchylnou na vyvrácení větrem a 

napadení kůrovcem.  Jak již bylo popsáno výše (v kapitole 4.2.3), polomy a kůrovcové kalamity na 

sebe nenechaly dlouho čekat. V 70. letech 19. století došlo vlivem likvidace kalamit k přílivu dělníků, 

v době nejintenzivnějších prací zde pracovalo 1612 dělníků, z toho 190 z ciziny, z Tyrol, Solnohradska 

nebo z Itálie (Ministr, 1963, s. 70). Nejvíce rozvrácené byly revíry Modrava a Filipova Huť. Likvidace 

kalamit přinesla peníze jednak dělníkům, ale také majitelům potahů, znamenala paradoxně dočasné 

zvýšení úrovně obyvatelstva. Problémy nastaly po likvidaci kalamit, lesní dělníci byli propouštěni a 

docházelo k jejich častým emigracím do Ameriky, Banátu ap. Kalamity znamenaly těžký zásah do 

krajiny a ekosystémů. Těžbou rozvrácené porosty, které se měly dočkat brzké obnovy, byly nyní 

zničené. Následné obnovovací plány s obnovou postupovaly jen velmi pomalu. V roce 1890 se stav 

lesů opět začalo dařit zlepšovat (srovnání interpretovaných porostních map v Přílohách C43–C58) a 

posléze se měnil přístup k obnově (viz výše kapitola 4.2.3). 

Můžeme tedy shrnout, že schwarzenberské podnikání otevřelo prostor k dalekosáhlým změnám lesů, 

jejich druhového složení228 (Neuhäuslová-Novotná, 2001), režimu jejich biotopů a rozmístění 

v krajině. Tyto změny, vycházející z 19. století zapříčinily také některé problémy a stavy lesů, se 

kterými se příroda Šumavy potýká dodnes.  

 

5.7 Zóna II – oblast plavebního kanálu 

 

5.7.1 Vchynicko-tetovský plavební kanál 

Výstavbou a provozem Vchynicko-tetovského kanálu jsem se již podrobně věnovala ve své diplomové 

práci (Blažková, 2010a). Zde proto připomenu jen stručné informace. Kanál je dnes přístupný téměř 

v celé své délce a jeho části tudíž známe a jsou zmapované. V této kapitole se však zaměříme na 

některé sporné úseky tohoto díla, především v místě jeho začátku a pak naopak v místech 

závěrečného skluzu do Křemelné, který se v minulosti několikrát měnil.  

Vchynicko-tetovský plavební kanál byl vyprojektován, aby obešel pro dříví nesplavnou část řeky Vydry 

(reliéf terénu viz Příloha C79). Její vodu odvádí svým 14,4 km dlouhým uměle vybudovaným korytem 

SZ směrem až do řeky Křemelná. Odtud se plavení dříví dostávalo až k soutoku Křemelné a Vydry, do 

                                                           
228 Podrobně (Neuhäuslová-Novotná, 2001), více o problematice vývoje šumavských lesních ekosystémů 
(Šantrůčková, 2010) nebo (Hubený, 2016) či k ekologii (Martan, 2008). 
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místa, kde začíná řeka Otava. Kanálem se plavilo pouze za příznivého stavu vody, na plavební vlně, 

která vznikla vypuštěním velkého množství vody z plavebních nádrží, pro plavbu byl nutný průtok 

4,5m3/sec vody (Běl, 2001, s. 24). Plavilo se asi jen 20–30 dní v roce především v jarních měsících, 

proto byla snaha o maximální využití vody co nejlépe a nejdéle. Mimo tyto dny byl kanál bez vody 

s výjimkou čtyřikrát ročně smluvně zajištěného zavlažování některých pozemků u kanálu na osmi 

místech o rozloze 40 ha (Běl, 2001, s. 26). Ke kanálu příslušela také boční stavidla, která sloužila 

k upouštění vody při velké plavební vlně a při hrozících záplavách. Jejich pomocí se také přiváděla 

voda do systému zavlažovacích kanálů na vybrané pozemky. Součástí výbavy kanálu byly také 

ledoskluzy, odtoky k odplavení ledových ker z tělesa kanálu. Na osmi místech vedou přes kanál 

klenuté mosty se samosvornou klenbou, které jsou dnes obnovené. Fotografie částí kanálů jsou 

uvedeny v Příloze D47. Plavení dříví na starých fotografiích je v Příloze D54. Kanál je dnes využíván 

jako turistická atrakce, podél téměř celého jeho toku vede naučná stezka. Pořádají se na něm 

například také ukázky plavení dříví (Příloha D53: 6–8) aj. Je ve správě Západočeské energetiky, neboť 

jeho voda je stále využívána vodní elektrárnou Vydra. 

Kanál byl průměrně hluboký 1,6 m a široký 4–5 m. Stavba překonává výškový rozdíl 225 m. Má 

minimální spád tak, že v něm dřevo plavalo rychlostí lidské chůze. Kanál a jeho jednotlivé části a 

úseky jsou vyznačeny v Příloze C80. První úsek kanálu (v Příloze C80 č. 2) od vtokového objektu na 

odbočení z řeky Vydry (Příloha C80 č. 1) je veden v délce asi 3,3 km v nadmořské výšce kolem 930 m 

n. m. se spádem asi 3 ‰, což ukazuje na velkou přesnost projektování. Trasa kanálu sleduje Vydru 

severním směrem až k Rokytě, kde se ostrým obloukem otáčí téměř do protisměru. Poté následuje 

první skluz (v Příloze C80, č. 3) o délce asi 540 m, šířce 130 cm a hloubce cca 70 cm s výškovým 

rozdílem 23 m. Kanál byl před tímto skluzem přehrazen a potom, co se zadržel dostatek dříví a vody 

se skluz otevřel a voda dřevo splavila do druhé části kanálu. Skluzy také překonávaly terénní 

nerovnosti. Druhá část kanálu (v Příloze C80, č. 4) ve výšce asi 895 m n. m. je dlouhá téměř 6 km. 

V blízkosti Mechova na tuto část navazuje druhý skluz229 (v Příloze C80, č. 6), dlouhý přibližně 570 m 

s převýšením 47 m, stejně široký a hluboký jako ten první, přičemž se používalo stejné techniky 

napouštění a následné vlny jako u prvního skluzu.  

 

 

                                                           
229 V místě začátku tohoto skluzu byl ve 30. letech 20. století vybudován vtokový objekt (v Příloze 8, č. 5) pro 
potrubí, jež vede do vyrovnávací nádrže a vodního zámku a následně do vodní elektrárny Vydra, která byla 
v provozu od roku 1942. Více o ní v exkurzu 3. 
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5.7.1.1 Závěrečné skluzy 

 

Problematický je vývoj závěrečného úseku kanálu, především pak závěrečných skluzů z kanálu do 

řeky Křemelné nebo Sekerského potoka. Závěrečný, třetí úsek kanálu (v Příloze C80, č. 7), měl 

původní délku asi 3,5 km a byl zakončen skluzem a zakončovací rampou, odkud dřevo padalo do 

Křemelné (v Příloze C80, č. 8). Skluz byl vyzděný kamennými plotnami a koncová rampa byla dřevěná. 

Tímto původním Rosenauerovým skluzem do Křemelné se plavilo v letech 1801–1807. Skluz byl však 

kvůli závadám dřevěné konstrukce rampy, která nebyla s to zvládat velký nápor, nahrazen novým 

skluzem, který navrhl vrchní prášilský myslivec Janovský v roce 1808 (v Příloze C80, č. 9)230. V jeho 

plánu (Příloha C82) je starý skluz popsaný jako zchátralý, neschopný další plavby (písmeno D). Plavení 

po kanálu bylo zkráceno a nový skluz odbočoval z kanálu v blízkosti mechovského mostu do 

Sekerského potoka o délce 55 sáhů, jak uvádí legenda plánu pod písmenem E. Byl vyzděný kameny (v 

Příloze C80, č. 9). Sekerským (také Plavebním) potokem dříví plulo rovnoběžně s kanálem, tedy 

severním směrem do Křemelné, kam dorazilo od skluzu asi po 1,5 km. Touto cestou se plavilo dříví až 

do 30. let 20. století. 

Několik desítek metrů po proudu kanálu je další odbočka do Sekerského potoka, skluz (Příloha C80,  

č. 10), jež je v Janovského plánu z roku 1808 (Příloha C82) neoznačen a v té době se nejspíše jednalo 

o ledoskluz nebo bezpečnostní odtok. Na plánu je u ústí do této odbočky patrná budova, však na 

rozdíl od ostatních, jež jsou zobrazeny u Serkerského potoka, se nejedná o mlýn, možná to byla 

provozní budova, příslušející k provozování kanálu.  

V témže místě je však na plánu neznámé datace (neboť byl oddělen od spisu, ke kterému původně 

plnil funkci přílohy) zobrazen další plnohodnotný skluz pro plavení (Příloha C83)231. Dataci 

odhadujeme vzhledem k podobnosti jiných plánů na období 40. let 19. století, což by mohlo souviset 

také se zvýšeným plavením v době likvidace kalamit. Plán zobrazuje jednak starý skluz, který je 

vyveden jako bez vody, dále zobrazuje Janovského skluz do Sekerského potoka a tento další skluz, též 

zobrazený jako používaný. Je možné, že oba skluzy fungovaly současně. 

                                                           
230 Dokument s plánem změny skluzu jsou uloženy v českokrumlovské pobočce SOA v Třeboni, Fond SO SÚK, 
sign. A6Walfa 5b, karton 995. 
231 SOA Třeboň, Český Krumlov, Fond VPDV OM, ev. č. 186. 
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V roce 1937 došlo však k návratu k původnímu skluzu do Křemelné, byl však posunut dále na S a 

vyveden betonovým potrubím, dlouhým asi 550 m s průměrem 60 cm a spádem 151 m, které bylo  

zakončeno dřevěnou rampou. Důvody k návratu k původnímu Rosenauerovu skluzu byly praktické. 

Na rozdíl od Sekerského potoka spotřeboval méně vody, Křemelná měla vody k plavení, dostatek.  

A také kvalita dřeva zůstávala lepší, neboť v Sekerském potoce docházelo k vysokým ztrátám vlivem 

poškození o neupravené koryto vodoteče. 

 

V terénu jsme se zaměřili především na identifikaci a dokumentaci těchto skluzů. Všechny čtyři 

závěrečné skluzy jsou zakreslené v mapě na obr. 90. U prvního Rosenauerova skluzu (Obr. 90: 1) bylo 

místy identifikováno jeho zahloubené koryto včetně zbytků kamenných konstrukcí. Jeho vyústění 

bylo zakončeno v prudkém srázu nad řekou Křemelnou, jak je patrné z fotodokumentace v Příloze 

D48. Jak ukazuje unikátní dochovaná rytina skluzu z roku 1804 (obr. 91), byla ve srázu vybudována 

složitá dřevěná konstrukce, rampa a vzhledem k prudkosti svahu není s podivem, že zde docházelo, 

jak uvádí zpráva Franze Janovského, k poškozením. 

 Druhý skluz vrchního myslivce Franze Janovského z roku 1808 byl v terénu též identifikován (Příloha 

D49: 1–4). Nad skluzem v kanále byl akumulační prostor, zde s vydřeveným dnem, kde se 

akumulovala polena a odsud byla po otevření stavidel, která se nedochovala, vpouštěna do skluzu a 

posléze do Sekerského potoka. 

Dochována byla část kamenného koryta skluzu, i když poznamenána pozdějšími zásahy (Příloha D49: 3).  

 

Obr. 90 Závěrečné skluzy plavebního kanálu. 1 – původní skluz dle Rosenauerova plánu, 2 – Janovského 
skluz z roku 1808, 3 – skluz z roku 1842, 4 – skluz z roku 1937. Podklad Mapy.cz, upraveno. 
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Třetí skluz, který je zaznamenán na plánu nejasné datace, můžeme díky kameni s vročením 

v akumulační části nad skluzem datovat do roku 1842 (Příloha D50: 2). Opět je vybaven akumulačním 

prostorem nad skluzem v podobě rozšíření kanálu, odkud vedla dvoje stavidla. Jednak dále po kanálu, 

jednak do skluzu, nejsou zachovaná. Koryto skluzu bylo vybudováno velmi pečlivě, jeho stěny jsou 

 

Obr. 91 Skluz z kanálu do Křemelné r. 1804.  
SOA Třeboň, oddělení Č. Krumlov, sbírka grafik a ilustrací. 
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vystavěny ze dvou řad velkých kamenných bloků, dno z vyskládaných kamenů s místy zachovanou 

původní výdřevou (Příloha D50).  

Poslední ze skluzů, který znamenal prodloužení kanálu o pár desítek metrů, byl identifikován snadno 

díky betonovému vtokovému objektu a částečně podzemnímu potrubí, spadajícího do Křemelné 

(Příloha D49: 6, 8, 9, 10). Na konci potrubí stojí rekonstrukce dřevěné rampy skluzu, která byla 

postavena pro účely dokumentárního filmu zhruba před dvaceti lety (Příloha D49: 5, 7). 

V českokrumlovském odd. SOA v Třeboni je například ve fondu Schwarzenberské stavební správy 

uložen dokument z roku 1925 o obnově závěrečné části kanálu (inv. č. 749, sign. 18 l). Obsahuje plán 

vyklizení koryta kanálu od nánosů, zasypání jam, náhradu zničených stěnových kamenných kvádrů, 

opravu cest a mostků a také především výstavbu nového dřevěného koryta smyku. K čemuž však  

nejspíše došlo ale až ve 30. letech v souvislosti s vybudováním 4. skluzu. 

   

5.7.1.2 Situace okolí rechlí a vtokového objektu do kanálu 

 

Rechle a vtokový objekt do kanálu jsou na fotografiích v Příloze D51 včetně plánu vtokového objektu. 

Úkolem rechlí bylo zachytávat připlouvající polena díky vysouvatelným česlicím, odkud byla posílána 

do plavebního kanálu v místě vtokového objektu se stavidlem. Zpráva z roku 1931 ve fondu OÚ 

Sušice, Vodní kniha, číslo kartonu 24, neinventarizována, uložena v SOA v Třeboni v odd. v Klatovech, 

která se věnuje návrhu na zřízení plavební nádrže na Javořím potoce u Modravy (více viz kapitola o 

Javoří nádrži výše), uvádí že docházelo k tomu, že polenové dříví se různě zasekávalo po cestě na 

potocích a potom při přívalu vody bylo spláchnuto až k rechlím na Vydře, kde pak díky „...rychlému 

vzedmutí hladiny se vřetena hrablí zlomí a tak odplave do Vydry najednou 300–500 pm dříví, z něhož 

je se jen námahou podaří zachrániti stěží 10 %...“. Možná i proto byly již dříve budovány nejen vodní 

propusti kolem rechlí (Příloha D51: 5,6), ale také odlehčovací průleh kolem celé vtokové oblasti do 

kanálu, kudy mohly proplout případné přívaly vody i s neseným materiálem. V archivu se podařilo, 

bohužel v uložení mimo příslušný spis, objevit plán takového průlehu u rechlí z roku 1842 (Příloha 

C84). Je jisté, že tyto úpravy byly provedeny, neboť v terénu je koryto dost dobře patrné. (obr. 92, 

Příloha D52: 1, 2). V některých místech je hloubka koryta průlehu dochována cca 2 m a šířka kolem 3 

m. 
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5.7.1.3 Mlýn u rechlí a u Hauswaldské kaple 

 

V blízkosti rechlí byly zaznamenány také relikty dřívějšího mlýna nebo hamru včetně náhonu a 

zařízení vantroků (obr. 92 růžový bod), který je patrný jak na mapě Stabilního katastru z roku 1837, 

tak na mapě III. vojenského mapování z roku 1878, ale i na fotografii (jeho střecha) nejspíše 

z přelomu 19. a 20. století (Příloha D54: 6), ale také ještě na leteckém měřickém snímku z roku 1949 

(Příloha D55). Fotografie reliktů jsou uvedeny v Příloze D52: 3–7. Další takovou stavbou byl hamr 

v bezprostřední blízkosti kanálu na jeho levém břehu v místech pod Hauswaldskou kaplí, jež byl 

postaven na spádném potoce, který však v kartografických pramenech nefiguruje. Nic se nám k němu 

nepodařilo dohledat, nebylo to ani cílem práce, je tedy možné, že k němu informace neexistují. Pro 

ukázku je vloženo několik fotografií do Přílohy D 53: 1–5. Od hamru na cestu podél kanálu vedl 

původně most, jak dosvědčují relikty, zaznamenané v břehu, lze se tedy domnívat, že byly alespoň 

 

Obr. 92 Zákres zaměření odlehčovacího průlehu kolem rechlí z roku 1842 – žlutě, 
růžový bod – relikt mlýna u rechlí, podklad Mapy.cz. 
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nějakou dobu současné. Tímto chceme ukázat, že v blízkosti kanálu je řada zajímavých reliktů, které 

by bylo možné podrobit dalšímu detailnějšímu studiu k poznání vývoje osídlení regionu. 

 

Exkurz 2: Nerealizované projekty na Vydře a Křemelné 

 

Jestliže v 19. století byla soustřeďována veškerá snaha na využití vodní síly k dopravě dříví, od 

počátku 20. století se využití vodní síly začalo zaměřovat na získání elektrické energie232. 

V roce 1923 se začalo uvažovat o výstavbě tzv. Šumavské elektrárny, jejíž součástí měly být tři vodní 

přehrady233. Jednak na Vydře u Antýglu s obsahem 5,2 milionu m3, na Křemelné u Stodůlek 

s obsahem 16,4 milionu m3 a na Otavě pod Čeňkovou Pilou o obsahu 0,2 milionu m3 (Příloha C87). 

Hráz přehrady u Antýglu měla být až 33 m vysoká a 273 m dlouhá s šířkou koruny 6,4 m. Projekt 

inženýra Karla Koseka, který prozkoumal místní hydrologické poměry a upozornil ve svých studiích na 

možnosti využití toků pro energetiku, počítal kromě těchto přehrad a elektráren také se zřízením 

jezů, limnigrafických stanic a dalšími úpravami. Projekt byl zamítnut na základě zprávy komise, jejíž 

součástí byli mimo jiné zástupci památkového úřadu234, Klubu českých turistů, rybářů a místních 

majitelů pozemků a také především schwarzenberský lesní ředitel Richard Ebenhäk, který vysvětlil 

problémy, které by následovaly výstavbu přehrad. Jednak by nastal problém se zásobování vodou 

Vchynicko-tetovského plavebního kanálu, které by výstavba jedné z nádrží způsobila a celkově by se 

zkrátila doba jarního plavení o několik dní. Zaniklo by jedno vaziště vorů, které by muselo být 

nahrazeno novým pod Myšími Domky. Také zásobování dřevem sklárny a továrny v Anníně, 

Klášterském Mlýně a sirkárny v Sušici by bylo problematické. Upozorňuje také, že by přišlo o práci 

množství lesních dělníků. Ve svém vyjádření vypočítává škody z ušlého zisku a případné kompenzace.  

Účastníci řízení protestovali proti vybudování systému elektráren kvůli narušení plavby dříví, 

rybolovu, prodeji pozemků, ale i proti narušení krajinného rázu apod. Projekt tedy nebyl realizován. 

                                                           
232 Samozřejmě pomineme-li skutečnost, že nejpozději od konce středověku zde byla využívána přítomnost 
vodních toků a modelace terénu, které zajišťovaly možnost využití kinetické síly vody v hamrech, pilách apod., 
pročež byly pro vedení této vodní síly budovány různé náhony pro transport vody jako nosiče této energie do 
jednotlivých zařízení. 
233 Dokumenty k projektu byly studovány v klatovské pobočce SOA v Plzni, ve fondu Vodní kniha OÚ Sušice, 
kartonu 264, Zápis z komise vodoprávního řízení pro zbudování elektráren na řekách Vydře a Křemelné, 1923, 
vč. zprávy Richarda Ebenhäka: Vezechnis über jene Flächen…, je uloženo tamtéž, fond Okresní úřad Sušice, 
Vodní kniha, karton 264, sign. VIII 12c1.  
234 „Povydří u Čeňkovy Pily vzhůru a jmenovitě partie nad dvorem Antiglem náleží krajinářsky k nejpamátnějším 
krajinám Čech a možno je nazvati i perlou Šumavy, která zůstala ojedinělou… Projektem údolní přehrady u 
dvoru Antiglu se památná krajina ničí a o své přirozené krásy olupuje, také krajina se zbavuje velké atrakce pro 
turisty, jichž příliv do chudého kraje Šumavského není bez významu a roste…“ ze zápisu komise z 19. 6. 1923 
z projednávání projektu vodních přehrad pro hydroelektrárny, uložení – viz předchozí poznámka. 
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Jediným přijatelným a uskutečněným projektem, je vodní elektrárna Vydra, která nejméně 

narušovala ráz krajiny a vodních toků. Nevyžadovala totiž přehrazení žádné z řek, ale využila vody 

Vchynicko-tetovského kanálu. Autorem projektu na vodní elektrárnu Vydra, schváleného v roce 1937, 

je inženýr Karel Kosek, autor výše uvedeného nerealizovaného projektu. Pro napájení elektrárny byl 

vybudován systém, který adaptoval úsek Vchynicko-tetovského kanálu od Antýglu k Mechovu jako 

přívod vody do elektrárny235. V Mechově byl na kanálu vybudován vtokový objekt, odkud 3,2 km 

dlouhé potrubí s 10m převýšením odvádí vodu do vyrovnávací nádrže a vodního zámku a odtud 

900m tlačným potrubím do turbín elektrárny Vydra (obr. 93). Tyto úpravy nesměly narušit rybolov a 

plavení dříví v kanále a příslušných tocích. V době protektorátu bylo na stavbu akumulační nádrže 

povoláno 150 francouzských zajatců. Stavba byla dokončena v roce 1941 a od roku 1942 zde 

fungovala elektrárna Vydra s výkonem 6,2 MW. Dnes jsou na Čeňkově Pile dvě elektrárny, Vydra a 

Čeňkova Pila na místě té původní od roku 1948 s výkonem 90 kW, která je od roku 1995 národní 

technickou památkou.  Objekty jsou vyznačeny na mapě v Příloze C80. 

  

O využití vodních toků Sušicka a jejich spádu pro energetiku se uvažovalo i v dalších letech, dokazují 

to dokumenty z klatovské pobočky SOA v Plzni. V elaborátu Karla Koseka z roku 1948236, který se 

částečně vrátil ke svým původním plánům návrhu tzv. Šumavské elektrárny z 20. let 20. století. Návrh 

však upravil a rozšířil. Navrhl vybudování osmi nádrží, z čehož šest se mělo týkat prací sledovaných 

zón I a II (viz Příloha C88). Nad Modravou mělo dojít k přehrazení Roklanského potoka a mělo být 

zatopeno rozsáhlé území až po Mlýnský potok s obsahem přehrady více než 74 milionů m3 vody a 

rozlohou 450 ha zaplavené plochy. Zpráva uvádí, že „…zaplavily by se budoucím přehradním jezerem 

                                                           
235 Dokumentace k tomuto projektu včetně dokumentů vodoprávního řízení jsou uloženy v klatovské pobočce 
SOA v Plzni, ve fondu Vodní kniha OÚ Sušice, kartonu 28. 
236 Uloženého ve fondu ONV Sušice, kartonu 233 v klatovské pobočce SOA v Plzni, inv. č. 813–833. 

 

Obr. 93 1, 2 vtokový objekt do potrubí k vyrovnávací nádrži na kanálu v Mechově, 3 vyrovnávací nádrž 
elektrárny Vydra, foto autorka. 
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pouze méněcenné louky, rašeliniště a částečně lesy nevalné jakosti.“237 Vodou měla zásobovat 

elektrárnu Vydru a nově navrhovanou modravskou hydroelektrárnu, částečně prostřednictvím 

potrubí. Přehrazena měla být také Křemelná a zatopena velká část jejího údolí. Budovány měly být 

další vyrovnávací nádrže, využívající mj. Vchynicko-tetovský kanál, doplňující celý systém několika 

plánovanými hydroelektrárnami, který je podrobně popsaný v Kosekově studii (Kosek, 1948).  Ještě 

v roce 1948 byl projekt ministerstvem techniky zamítnut238. 

 

5.7.2 Osídlení v zóně II a případ obce Preisleiten 

 

Provozování celého plavebního systému, tedy těžba dříví, jeho zpracování doprava a plavení 

byly doprovázeny množstvím lesního personálu. Již Rosenauer počítal s tím, že k těžbě bude potřeba 

asi 312 stálých dělníků, ale měl jich na začátku jen 40 ve Vchynicích. Bylo nutné zajistit nové dělníky a 

logicky tak muselo dojít k dělnické kolonizaci jednak díky rozšíření stávajících sídel, zatímco jiné bylo 

třeba založit v místě výkonu práce. K osídlení dřevaři byly často využívány objekty a pozemky 

zrušených skláren, jak je patrné například z plánu pozemků bývalé sklárny ve Filipově Huti, určených 

pro osídlení dřevaři (Příloha C85)239. K pronájmu pro dřevaře byly vyčleňovány i zcela nové pozemky, 

jako v případě plánu Horních Ždánidel, kde je vyznačeno 14 nových domů s pozemky i se jmény 

nájemníků (Příloha C86)240. Dřevorubci, kterým byly vytvořeny podmínky pro usídlení, přicházeli 

z různých částí panství a také z Pasovska. Pro stavbu příbytků241 a zabydlení měli k dispozici stavební i 

palivové dříví na tříleté splátky dostali 3 až 4 ha pozemků pro hospodaření, z toho 1,5 strychu pro zelí 

a brambory (Běl, 2001, s. 45). Stavení bylo majetkem osadníka, ale půda mu byla dávána jen 

k dočasnému užívání. Pastviny byly zakládány i v nejvyšších oblastech, jednalo se o pokusy o 

vytvoření tzv. „Alpenwirtschaft“, salašnictví (Vovesný, 2007, s. 15), s čímž snad souvisejí výše 

zkoumané ohrady v lesích. 

Osadníci přicházeli jednak do stávajících osad, jako jsou v zóně II Vchynice-Tetov (zal. 1792 Filipem 

Kinským), Nové Studnice, Zelenohorského Dvora (18 nových domků), Zelenohorské Huti (38), Filipovy 

Huti (17) nebo Modravy, jejichž velikost se znásobila právě po roce 1801 s dostavbou kanálu a 

plavebního systému a zahájením intenzivní těžby dřeva v méně přístupných místech. V zóně III je 

                                                           
237 (Kosek, 1948, s. 8), ibid. 
238 Příslušné dokumenty jsou uloženy ve fondu ONV Sušice, kartonu 233 v klatovské pobočce SOA v Plzni, inv. č. 
820. 
239 Uloženo v SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond VDPV OM, inv.č. 32. 
240 Ibid, inv. č. 33. 
241 Začátkem 19. století mělo být v oblasti postaveno celkem 111 domků pro dřevaře (Běl, 2001, s. 45). 



 
179 

 

typickou dřevařskou vsí Dlouhá Ves (respektive Nová Dlouhá Ves – viz dále). A jednak do nově 

zakládaných dřevařských osad, kolem plavebních cest jako v zóně II  Preisleiten, Schätzova Mýť (15 

nových domků), Nová Studnice, Ždánidla, a Horky či Myší Domky242 v III. zóně aj., které vznikly jako 

sídliště dřevařů po roce 1800. Domy si dřevaři stavěli až na výjimky (jako v případě Dlouhé Vsi) 

většinou svépomocí. Šlo o prosté dřevěné chatrče, výjimečně s kamennou podezdívkou. Domy si 

stavěli z hrubě otesaných kmenů, které sbili a sroubili stěny a krov. Střecha byla sbita z tyčoviny, 

mezery byly jak na střeše, tak ve stěnách vyplněny mechem, rašelinou, hlínou a byly omazány, 

posléze byla chata obložena nasekaným palivem, chvojím. Interiér byl velmi chudě vybaven. Počty 

obyvatel, které byly v oblasti od začátku 19. století se až do konce druhé světové války příliš 

neproměnily.  

 

5.7.2.1 Preisleiten 

 

Osada Preisleiten, která nemá český název, vznikla v souvislosti s vybudování schwarzenberského 

prášilského plavebního systému. Osada zanikla brzy po odsunu německého obyvatelstva v 50. letech 

20. století, kdy byly po německém obyvatelstvu opuštěné domy zdemolovány a oblast zalesněna. 

Poloha Preisleitenu není zrovna ideální na osídlení. Nachází se na S–SZ svahu nad řekou Vydrou, je 

však v bezprostřední blízkosti hradlového mostu, rechlí, a tedy začátku plavebního kanálu, kde lidé 

z osady pracovali.  

Na císařském otisku Stabilního katastru je v osadě zachyceno osm domů, přičemž pět v severní, větší 

části obce, označené jako Velký Preisleiten a tři v J části obce, označení jako Malý Preisleiten (na 

indikačních skicách). Na III. vojenském mapování je v roce 1878 patrných devět usedlostí, osada tedy 

měla poměrně stálou velikost (obé Příloha C89). Sčítání lidu z roku 1910 uvádí osm domů a 73 

obyvatel, sčítání v roce 1921 pak osm domů bez počtu obyvatel. Podle knihy Im Lande… (Kolektiv, 

1980, s. 749) ještě v roce 1945 stálo v Preisleitenu čtrnáct domů se 46 obyvateli.  

Letecké měřické snímkování z roku 1949 zachycuje stav, kdy v obci stálo čtrnáct usedlostí 

s hospodářskými budovami. Podle pamětníka243 stálo ještě v roce 1958 patnáct chalup, které téhož 

roku armáda srovnala se zemí buldozery. Příloha C90 zachycuje Preisleiten na leteckém měřickém 

snímku z roku 1949. Jsou zde vyznačeny jednotlivé usedlosti čísly parcel a popisnými čísly. I když 

                                                           
242 Osada se nacházela u Otavy mezi Rejštejnem s Čeňkovou Pilou, a kromě dřevařských domků tu byla také 
pila, mlýn a hospoda. 
243 Z rozhovoru, vedeném v roce 2009, více (Blažková, 2010a). 
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usedlostí nebylo mnoho, osada se rozprostírala na poměrně velké ploše, jednotlivé usedlosti byly 

oddělené rozsáhlými pastvinami, spojené cestami. Archivní fotografie obce jsou v Příloze D54: 1–4. 

Terénní výzkum si kladl za cíl zdokumentovat relikty osady, která je dnes ukryta v zalesněné stráni. 

Výzkum identifikoval nejen jednotlivé usedlosti a hospodářská stavení, ale také cesty, terasovité 

úpravy terénu, úpravy vodních toků, mezní pásy a vymezení jednotlivých pastvin a snad polí. 

Zaznamenány byly také mnohé movité archeologické nálezy. Orientace v zalesněném, špatně 

přístupném svahu, nebyla během výzkumu optimální, stejně jako se téměř nedostávalo signálu do 

geodetického GPS zařízení. Většina reliktů byla zaměřena turistickými GPS přístroji. Usedlosti zde 

byly vyhledávány a dokumentovány opakovaně. Ukázka záznamu prošlé trasy během výzkumu třech 

usedlostí (čp. 6, 7 a 8) Malého Preisleitenu z turistické GPS je uveden v na obr. 94. 

Následující přehled terénního výzkumu v obci bude postupovat geograficky od Malého Preisleitenu k 

rechlím, tedy od J k S, usedlosti budou identifikovány na základě čísel, která jsou uvedena v mapě 

Přílohy C90. Dnes je svah Preisleitenu zcela porostlý lesem, situace je naprosto odlišná od stavu, 

zachyceného na fotografii z roku 1949. 

 

Obr. 94 Záznam prošlé trasy během dokumentace usedlostí čp. 6–8 Malého Preisleitenu (5.11.2017), 
podklad (Archiv leteckých měřických snímků, 2010-2017), upravil Martin Čejka. 
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Nejjižněji položená usedlost s čp. 8 je na mapě z roku 1949 již bez střechy. Dům je zachycen také na 

archivním snímku na Příloze D55: 1. V terénu bylo možné identifikovat relikty destrukce původního 

domu včetně líce několika obvodových zdí a pozůstatků sklepa (Příloha D55: 6 a D56). Zaznamenána 

byla úprava pozemku pro stavbu domu a terasy v okolí usedlosti směrem na S, které jsou patrné 

z leteckého snímku z r. 1949 včetně náznaku cesty S směrem k usedlosti čp. 7. Mezi usedlostmi čp. 8 

a 7 se nacházely nejvýraznější mezní pásy z celé osady, místy dochované až do výšky téměř 2,5 m 

(Příloha D56: 5–8).  

Usedlost čp. 7 měla asi nejzřetelněji čitelné původní uspořádání svého prostoru. Byla identifikována 

vysoká terasa západní obvodové zdi hlavního domu, destrukce vnitřního prostoru, ale také schody 

vedoucí od destrukce usedlosti na cestu, podél které byly rozmístěny původní hospodářské budovy 

včetně sklepa. Pochází odtud množství movitých nálezů včetně pivních lahví, keramiky a například 

antropomorfní porcelánové figurky, a také litinového kotle z prostoru pod usedlostí. 

Fotodokumentace popisovaných objektů je v Příloze D57, nálezy pak D64, 65. Relikty usedlosti čp. 6 

byly v terénu také identifikovány, avšak byly velmi narušené. Byla identifikována u nároží 

obvodových zdí včetně líců těchto stěn (Příloha D58: 1,2). 

Mezi usedlostmi čp. 6 a 5 se nachází ohrazená oblast s jednotlivými mezními pásy vymezenými 

políčky, uspořádanými ve dvou pravidelných řadách s cestou uprostřed. Jsou patrné jak na leteckém 

snímkování z roku 1949, tak na lidarové reliéfní mapě a také v terénu se jedná o nepřehlédnutelný 

terénní relikt, bohužel z fotografií mnoho poznat nelze vzhledem k vegetaci (Příloha D58: 3). 

Z usedlosti 5 bylo možné identifikovat destrukci hlavního domu s obvodovými zdmi a prostor sklepa 

se zhroucenou klenbou a druhého sklepa, v blízkosti kterého byl nalezen fragment kamenného 

koryta (Příloha D58: 4–6). 

U usedlosti čp. 39 se podařilo identifikovat místo propadlého sklepa a vysokou zeď, u které není 

jasné, zdali byla součástí stavení, hospodářských budov, nebo se jednalo o ohrazení (Příloha D58: 7, 

8). Další dokumentovanou usedlostí byla čp. 4, ze které bylo možné při cestě identifikovat její 

původní prostor, který byl ze Z a V strany opatřen vyrovnávací terasou, na které byl dům ve svahu 

postaven. Především podesta domu byla velmi dobře zachovaná až do výše 2 m (Příloha D59: 1–4). 

Místo a relikty nedaleké usedlosti čp. 76, při reliktech cesty mezi usedlostmi čp. 4 a 39, se podařilo 

identifikovat, avšak s velkými obtížemi. Usedlost čp. 3 byla identifikována díky destrukci kamenů 

včetně úprav terénu v jejím okolí. Další identifikovanou usedlostí byla čp. 44, která byla vzhledem 

k terénu jinak orientována vůči světovým stranám, než většina ostatních, tedy delší stranou S–J. 

Identifikována byla destrukce domu a také cesta nad domem, vedle které byl kamennými plotnami 

překryt žlábek, nejspíše původně svádějící vodu k domu (Příloha D59: 5–8). Relikty v Preisleitenu ale 
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nejsou jen pozůstatky stavení. V celé bývalé osadě, kde byly poměrně velké vzdálenosti mezi 

jednotlivými usedlostmi, jsou pozůstatky mezních pásů, cest, ale také fytoindikátorů dřívějších 

lidských sídel jako je jeřabina nebo náprstník (Příloha D61). 

V prostoru usedlostí, ale i mimo ně byly zaznamenány movité archeologické nálezy, některé byly 

sebrány a zdokumentovány (Příloha D62–68). Jedná se především o nálezy keramických zlomků, ale 

také o zlomky kamnových kachlů, porcelánu, železných nástrojů a nářadí, skleněných nádob, lahví i 

tabulkového skla. Obecně můžeme materiál datovat do 19. a první poloviny 20. století, některé 

keramické zlomky mají i podobu starší keramiky, což však může být dáno jiným vývojem materiální 

kultury v horských oblastech. 

 

6 Zóna I a II v událostech 20. století 
 

Je třeba si uvědomit, že stav dokumentovaných reliktů, ale také krajiny a osídlení, jak se s nimi 

setkáváme dnes, jsou vždy nejviditelněji ovlivněny posledními událostmi a úpravami, které mohou 

buď úplně překrýt stopy těch starších, anebo se s nimi v různé míře překrývají. Na tomto místě se 

pokusíme stručně shrnout významné dějinné události v průběhu 20 století ve sledované zóně I a II.   

 

6.1.1 Události po II. světové válce 

 

Ve 20. století se oblasti Šumavy významně dotkly společenské změny. Po roce 1918 rostl podíl Čechů 

v státní správě. Začátkem 30. let 20. století se v pohraničních oblastech včetně té námi sledované 

radikalizovalo německé národnostní hnutí a došlo k založení tzv. Sudetendeutsche Heimatsfront, 

později Sudetendeutsche Partei, Sudetoněmecké strany Konráda Henleina, která se ve volbách v roce 

1935 ukázala jako velmi silná. Proti henleinovcům se v šumavském pohraničí vedly antifašistické 

demonstrace a pod vlivem nebezpečí vojenské agrese ze strany Německa se československá vláda 

rozhodla vybudovat na hranicích systém lehkého opevnění, výstavbou takzvaných „řopíků“, který na 

linii Klatovy – Kolinec – Sušice – Kašperské Hory – Vimperk (Lakosil, 2013, 2014) zasahoval i do námi 

sledovaného území zóny III. Na jaře 1938 se situace po obsazení Rakouska ještě zhoršila. Mnichovská 

konference 30. září 1938 a následné odstoupení území Sudet Německu byly pro Šumavu zásadním 

zlomem a počátkem nové kapitoly vývoje krajiny a osídlení, došlo k definitivnímu rozchodu mezi 

českým a německým živlem v regionu.  
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Se vznikem protektorátu se změnila státní hranice tak, že se posunula až k Sušici. Toto nové 

uspořádání bylo příčinou mnoha migrací českých obyvatel směrem do vnitrozemí. V naší zájmové 

oblasti bylo nyní téměř výlučně německé obyvatelstvo. 

Dalším obdobím zásadních změn bylo pro region období druhé světové války. Projevoval se 

hospodářský úpadek především vlivem úbytku pracovních sil, které směřovaly do centra německé 

říše, docházelo k mnoha migračním vlnám (přechodům zajatců, pracovníků, nucené práce…) (Petráš, 

2003, s. 389). 

Po druhé světové válce došlo k novému uspořádání hranic a přesunům obyvatel. V roce 1930 žilo na 

Šumavě 140 000 obyvatel a po válce v roce 1950 jen 65 000. Poválečná léta ovlivnila podobu krajiny i 

osídlení v regionu, včetně kulturní změny. Zásadní se stal odsun německého obyvatelstva a obsazení 

československého pohraničí armádou. Odsun probíhal v několika etapách, přičemž se nevztahoval na 

potřebné pracovní síly zejména v dřevařském průmyslu, mimo jiné kvůli likvidaci kůrovcové kalamity 

v letech 1945–6. Odsun německého obyvatelstva změnil celkovou národnostní strukturu obyvatelstva 

a v konečném důsledku i stav krajiny. Byly přetrhány staré vazby a na nových osadnících bylo, do jaké 

míry se vypořádají s neznámou krajinou. Prázdná území měla být osídlena novými obyvateli, aby se 

zajistilo spolehlivé a ekonomicky aktivní obyvatelstvo za odsunuté Němce. Osidlování trvalo několik 

let a probíhalo v několika vlnách. Mnohé vesnice v našem regionu se v roce 1947 ocitly opuštěné. Na 

některá místa se vraceli lidé z vnitrozemí Čech, kteří byli odsud odsunuti v roce 1938. Na Šumavu se 

však novým osídlencům příliš nechtělo. Vyskytovaly se časté příklady rabování a opětného útěku zpět 

do vnitrozemí. Další etapa osídlení byla již řízena a organizována, ale bez velkého úspěchu244. V letech 

1947–8 byla snaha o osídlení Šumavy rumunskými Slováky zejména do chudších oblastí, jednalo se 

především o zemědělské dělníky a skupinou Slováků z Maďarska a Romy, která se vyznačovala 

největší fluktuací (Petráš, 2003, s. 396). Tito obyvatelé ale často domy a skomírající vesnice vyrabovali 

a domy buď samy zchátraly, nebo byly posléze demolovány armádou.   

 

6.1.2 Pohraniční pásmo a roty PS 

 

Až do roku 1948, kdy převzala vládu nad ČSR komunistická strana, se hranice s Bavorskem střežily 

tradičním pochůzkovým způsobem, který provozovala Finanční stráž245. Ve druhé polovině 40. let 

                                                           
244 Výzvy k osídlení, dopisy zájemců i další dokumenty jsou uloženy v SOA v Plzni, pobočce v Klatovech ve fondu 
NOV Sušice. 
245 Kapitola je zpracovaná na základě monografií (Jílek, 2002), (Dubánek, 2008), (Lakosil, 2014) a s pomocí 
webových stránek (Vojensko.cz, 2007–18) a (Ropiky.net, c1998–2018).  
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střežily naše hranice útvary prozatímního charakteru, Pohotovostní pluk Národní bezpečnosti a 

pohraniční útvary Sboru národní bezpečnosti. Tyto jednotky nemohly na hranicích působit dlouho, 

neměly zkušenosti s ochranou státních hranic, nedisponovaly požadovaným výcvikem ani 

materiálním vybavením. Pohotovostní pluk Národní bezpečnosti působil na hranicích od května 1945 

do června 1946. V roce 1948 byl přijat zákon č. 275/1948 Sb., kterým se přenesla působnost Finanční 

stráže v pohraničních oblastech na pohraniční útvary Sboru národní bezpečnosti. Je třeba dodat, že 

příslušníci Sboru národní bezpečnosti střežili hranice již od roku 1946. Hlavním úkolem příslušníků 

těchto sborů bylo ochránit hranici před špiony a diverzanty, kteří pronikali na naše území nebo 

naopak.   

 Na přelomu 40. a 50. let se začal formovat profesionální sbor k ochraně a ostraze západních a jižních 

státních hranic, Pohraniční stráž. Po uzavření hranic po Únoru 1948 se šumavský region stal periferní 

oblastí, kde se veškerý život postupně podřizoval vojenským a bezpečnostním cílům. Vznikla PS SNB, 

podporovaná ještě vojáky základní služby (Jílek, 2002, s. 22). Omezení vstupu bylo možné vymezit až 

do vzdálenosti 5 km od státní hranice. V roce 1950 vzniklo hraniční pásmo od Jáchymova po 

Bratislavu s hloubkou 2–10 km do vnitrozemí. Civilisté mohli do pásma jen na zvláštní povolení. 

V roce 1951 se zahájilo budování elektrického zařízení ochrany hranic (EZOH) zařízení 300–1000 m od 

hranice s vysokým napětím, ostnaté dráty a místy nášlapné miny. Území od hranic bylo rozděleno na 

hraniční a zakázané pásmo. Byly káceny stromy a tvořeny tak průseky pro výstavbu EZOH a 

kontrolního pásu. Drátěný zátaras byl stavěn zpravidla jako třístěnný, ale též jako dvoustěnný nebo 

jednostěnný. EZOH sestával z dřevěných kůlů, které byly později někde nahrazeny betonovými 

sloupky. Po roce 1956 EZOH předstupovala signalizační stěna s nižším napětím, které signalizovalo 

přerušení obvodu při narušení, miny byly odstraněny. Podél hranice se pohybovali příslušníci PS se 

psy. Oblast I. zóny sledovaného území spadala do působnosti sušické 7. brigády PS s rotami na Javoří 

Pile, u Roklanské nádrže, na tzv. Soutoku, Březníku, Šumné a Švele nedaleko Ptačí nádrže (obr. 95). 

Budování rot znamenalo velké úpravy terénu a narušení krajiny (viz výše v kapitole o nádržích, 

samotě Březníku v kapitole 5). 

Od 70. let „železnou oponu“ netvořily již dráty s vysokým napětím (EZOH), ale signální stěna jako 

součást tzv. druhé linie PS, však posunuta dále do vnitrozemí. V pásmu vznikly vojenské výcvikové 

tábory. Náš zájmový prostor ovlivnil především vojenský prostor Dobrá Voda u Hartmanic. Největší 

střelnice se nacházely 2 km severozápadně od a také 3 km jihozápadně od Prášil v prostoru bývalé 

vesnice Stodůlky (na levém břehu Křemelné). Mnohé opuštěné vesnice se staly terčem vojenských 

cvičení i dělostřeleckými cíli. 
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V této době zanikla spousta samot i vesnic, domy armáda většinou cíleně ničila, aby se v nich nemohli 

skrývat domnělí diverzanti a uprchlíci i se svým kontrabandem. Osídlení se zredukovalo na minimum. 

Zanikly např. vesnice Grünbergfoff, Grünbergerhütte, Vchynice-Tetov, Preisleiten, Bernstein, Nová 

Studnice, Kaltenbrunn aj. Nepřežily např. kostely v Hůrce, Zhůří, Prášilech, poutní kaple sv. Vintíře, 

Hauswaldská kaple Panny Marie u Srní. Buldozery zničily hřbitovy v Kvildě a Srní a mnohé další. 

Demoliční příkazy je možné dohledat mj. ve fondu ONV Sušice v klatovském SOA v Plzni. 

V době socializmu pokračovalo hospodářské využívání lesů, lesy byly nově rozděleny do úseků a byla 

narušena kontinuita lesního hospodaření z 1. poloviny 20. století, která měla za cíl stabilizovat stavy 

lesů a přiblížit se bavorskému hospodaření v nich. Toto čtyřicetileté období poznamenalo vývoj 

oblasti i po pádu železné opony v roce 1989 a je patrné v dnešní podobě krajiny. Jedinou násilnou 

změnu nepředstavovaly jen průseky lesa pro dráty s vysokým napětím, ale díky poválečným 

událostem i komunistické vládě zmizela také původní vazba ke krajině a zacházením s ní. Na druhou 

stranu některé prvky krajiny byly v tomto období zakonzervované, jako například plavební kanál, 

který od 60. let do revoluce téměř zarostl. 
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Obr. 95 Linie trasy elektrického zátarasu ochrany hranic (EZOH) z 50. let 20. století – 1. linie 
ochrany hranic PS s vyznačenými rotami PS v zóně I zájmu práce. 
Podklad Mapy.cz, Vojensko.cz 
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6.1.3 Turizmus 

 

O počátku proměny nahlížení na krajinu a přírodu vypovídá rozvoj turizmu na Šumavě. Turistika se na 

Šumavě objevila v druhé polovině v 19. století, avšak jejími nositeli nebyli místní obyvatelé, ale 

obyvatelé velkých měst, Prahy, Plzně apod. Prvními turisty byli romantičtí jednotlivci z vyšších 

měšťanských vrstev a umělců jako Alois Jirásek, Jan Neruda, Bedřich Smetana apod. a také 

dobrodruhů, kteří si jako průvodce platili dřevaře a myslivce, kteří byli znalí místních poměrů. Mezi 

takové patřili i spisovatelé jako Karel Klostermann nebo později Josef Váchal.  

První turisticky exploatovanou oblastí Šumavy bylo díky zavedení železnice Železnorudsko a námi 

sledovaná oblast až o něco později v 80. letech 19. století. Vedle letní turistiky se sem brzy (už v 90. 

letech) dostala i turistika zimní s prvními lyžaři. O rozvoji turistiky vypovídá intenzívní vydávání 

turistických průvodců, zejména od poslední čtvrtiny 19. století (viz kapitola o literatuře 1.3.4.2). K 

prvním popisům české Šumavy, kterými se mohli turisté řídit, patřil česky psaný Řivnáčův průvodce 

po Šumavě F. A. Borovského z roku 1883. S přílivem turistů začaly vznikat nové turistické spolky. 

Významnou roli na Šumavě sehrál Český spolek okrašlovací, který měl probouzet lásku k přírodě a 

zasazoval se o zpřístupnění přírodních zajímavostí a historických objektů. Klub českých turistů vznikl v 

roce 1888 a o dva roky později založil svou pobočku Sušici, který v Modravě v roce 1924 postavil 

Klostermannovu chatu, v roce 1928 přestavěl z bývalého pivovaru další turistickou chatu v Prášilech. 

Následovala chata pod vrcholem Roklanu poblíž hájenky u nádrže v roce 1936 ad. KČT měl také slovo 

například při vodoprávních řízeních ve 20. a 30. letech 20. století, kdy se plánovala výstavba velkých 

hydroelektráren s přehradami, jež měli pohltit velké rozlohy cenné krajiny (viz Exkurz 2). 

S příchodem turistiky můžeme pozorovat prolínání dvou odlišných světů, místních usedlíků a turistů 

zvenku. Turisté, hledající romantiku a dobrodružství, vnímajících krásu přírody na straně jedné a na 

straně druhé dřevaři, kteří zde často živořili v nevyhovujících pracovních i ubytovacích podmínkách a 

kteří zápasili s nástrahami přírody. Karel Stibral (2005, s. 112) uvádí na příkladu z literatury příklad, 

kdy šumavští vesničané ještě koncem 19. století vnímali krajinu jako ošklivou, především kvůli samým 

lesům a vrchům, přičemž tento názor u nich přetrvával až hluboko do 20. století. Nejdříve umělci, 

intelektuálové a vyšší vrstvy měšťanstva, ovlivnění romantizmem, se však začali ke krajině vztahovat 

jinak, než ukazuje tradiční vidění. Tito lidé jako první začali na konci 19. století objevovat i jiný než 

hospodářský potenciál šumavských hor.  

Vývoj turistiky zde zabrzdily především válečné a poválečné události z pochopitelných důvodů, které 

jsou popsány výše. Po pádu železné opony se však turizmus do regionu vrátil a stále sílí. Hned po roce 

1989 turisti začali pronikat za dosud neodstraněné „dráty“. Po jejich úplném odstranění v roce 1991 
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byly napevno nainstalovány rozcestníky a směrovky a začalo se s vyznačováním cest. Dnes je zde síť 

naučných stezek, infocenter a dalších atrakcí, jako je např. výběh s vlky u Srní, geologické expozice apod. 

 

6.1.4 Ochrana přírody 

 

V druhé polovině 20. století bylo hospodářské využívání lesů díky pohraničnímu pásmu v tomto 

prostoru značně omezeno a vliv člověka na vývoj lesa také. Les se tak postupně začal měnit na les 

částečně podobný přírodnímu (Říha, 2007, s. 41). Chráněná krajinná oblast (CHKO) Šumava s 

rozlohou 163 000 ha vznikla v roce 1963. Statut Národního parku (NP) získala část o rozloze 68 520 ha 

CHKO Šumava v březnu roku 1991. Jeho posláním je uchování a zlepšení přírodního prostředí 

chráněného území a ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů.  

Spolu s Bavorským NP jsou jedním z nejrozsáhlejších chráněných území v Evropě. NP Šumava je 

největší zalesněnou plochou střední Evropy. Mnozí autoři vnímají založení parku jako problematické. 

Kritizují, že nebyly dořešeny nejasnosti v záměrech a cílech Národního parku, především v jeho 

funkci. Nebylo dořešeno, zda by měl chránit hlavní předmět ochrany, lesy, cílevědomou lidskou 

činností a řízenými zásahy, zaměřenými na dosažení cíle, nebo zdali by se mělo území ponechat 

samovolnému vývoji s maximálním omezením jakéhokoliv lidského zásahu. Zpočátku byla 

prosazována úplná eliminace lidských vlivů, dokonce se hovořilo i o vysídlení obcí v parku, vysazení 

medvědů a uzavření celých rozsáhlých oblastí. 

 Dnes je NP Šumava rozdělen do tří zón podle stupně ekologické cennosti ekosystémů a míry ochrany 

životního prostředí. První zóna zaujímá 13 % celkové výměry, svou strukturou je nejbližší pralesnímu 

ekosystému, přičemž tato zóna je značně fragmentovaná mezi lesy, rašeliniště a klečové porosty, 

není to souvislá plocha. Druhá (buffer) zóna má 83 % celkové rozlohy a tvoří ji hospodářské smrčiny, 

které jsou určeny k postupnému převodu do první zóny. Třetí zóna tvoří 4 % celkové rozlohy a jsou to 

okrajové oblasti, které jsou přizpůsobeny životu místního obyvatelstva.   

Dnešním velkým tématem diskuzí je otázka jak zacházet s kůrovcovou kalamitou na Šumavě. 

Konflikty jsou mezi dvěma stranami, přičemž jedna prosazuje likvidaci kůrovci napadených porostů a 

druhá je proti tomu a chce nechat les jeho přirozené obnově, nastolit tzv. režim bezzásahovosti. Je 

nutné si uvědomit, že les je kompletním ekosystémem, kde pokud dojde k poškození stromů natolik, 

že nejsou schopny se uzdravit, tak se stávají zdrojem ohrožení pro dosud zdravé stromy (Říha, 2007, 

s. 42). Rozlišné názory panují také v otázce zacházení s mokřady a také v možnosti obnovení 

plavebních nádrží (Bufková, 2017) aj. 
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7 Doplnění obrazu schwarzenberského prášilského plavebního systému  
 

7.1 Zóna III – Dlouhá Ves – zázemí distribuce a obchodu  

 

Jak bylo vymezeno výše, jako zónu III označujeme pro účely práce oblast toku Otavy a jejího 

nejbližšího okolí od soutoku Vydry s Křemelnou, kde Otava vzniká, po Sušici (Příloha C1). Tok řeky je 

podrobně zachycen i s úpravami jejího koryta a okolí pro plavení na podrobných plánech, jež byly 

přiloženy k projektu splavnění toků Franze Traxlera (Příloha C6, 7, příloha A XXVII–XXXVIII, 26–52, 

překlad str. 67–84) Oblast tvořila důležité zázemí pro podnikání se dřevem, spojené s přípravou k 

jeho dalšímu transportu a obchodování. Nacházela se zde vaziště vorů, skladiště dříví, ale také zázemí 

lidských zdrojů, domy plavců a dřevařských dělníků, spravující úřad i domy schwarzenberských 

úředníků.  

V Dlouhé Vsi, která byla založena již kolem roku 1290 rýžovníky zlata, vzniklo po schwarzenberské 

koupi v roce 1800 skladiště dříví s vazištěm vorů a kolonie dřevařských dělníků. Pro velké množství 

dřeva, které se plánovalo v roce 1799 plavit každý rok, bylo potřeba vybudovat velkokapacitní 

skladiště, což bylo důvodem rozhodnutí Josefa Schwarzenberga v roce 1800 zakoupit statek Dlouhá 

Ves v 1800246 (Příloha C14, C22, C34). Dlouhá Ves, která leží na pravém břehu Otavy a je dobře 

dosažitelná ze Sušice, vzdálené jen 4 km, byla vhodným místem pro umístění koordinačního a 

organizačního zázemí prášilské plavby. Z Prášil sem bylo přeneseno ředitelství panství Prášily – 

Dlouhá Ves a také vystavěny domy pro dřevařské dělníky. Na Otavě zde byl vybudován hrablový 

most, rechle, který zachytával dřevo a usměrňoval jej do kanálů, odkud se vytahovalo na břehy 

skladiště a uskladňovalo. Vázaly se zde také vory. Jejich plavení odsud do Prahy trvalo 3–4 dny247. 

Dřevařská kolonie tzv. Nová Dlouhá Ves byla naplánována a vystavěna bezprostředně u nového 

skladiště dříví s vazištěm vorů při cestě do původní Staré Dlouhé Vsi. Kolonie sestávala z 25 

dvojdomků se zahradami pro rodiny dřevařských dělníků v délce téměř 800 m. Plán těchto domků 

včetně jmen jejich obyvatel zobrazuje původní plán Nové Dlouhé Vsi (Příloha C92). Obě části domu 

měly společný komín, polovalbovou střechu a svým štítem byly orientovány k silnici. Kolonii se říkalo 

také Bavorské domky, neboť osadníci měli přijít z Bavorska, včetně dvaceti vorařů, kteří vory plavili 

                                                           
246 Dokumenty ke koupi panství jsou uloženy v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SO SÚK, pod 
signaturou A1Aalfa 1b. 
247 Více o plavcích a plavení např. (Scheufler, 1962, 1970, 1986). 
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do Kestřan (Frank, 1985, s. 31). Domy stojí při silnici dodnes, prošly však v mnoha případech 

značnými stavebními úpravami.  

 

 

Obr. 96 Nová Dlouhá Ves s meandrem Otavy, šipky ukazují na skladiště dříví s vazištěm vorů a na 
dřevařskou kolonii z roku 1800. Podklad Mapy.cz 

 

 

Obr. 97 Nová Dlouhá Ves na císařském otisku Stabilního katastru, 1837 a na III. vojenském 
mapování, 1878. Podklad Oldmaps.cz 
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Výstavba dělnických dřevařských domků pokračovala i nadále. Další vlna výstavby dřevařských domů, 

navazující na stávající kolonii, proběhla v letech 1898–1899. V archivních materiálech je možné 

studovat stavební plány těchto domů, pro ukázku přikládáme plán dělnického domku čp. 67 z roku 

1899 (Příloha C91). Na konci 19. století měla Dlouhá Ves kolem 1000 obyvatel.  

Objekt skladiště dříví s vazištěm vorů měla plochu kolem 9 ha při pravém břehu Otavy. Skladovalo se 

zde plavené palivové polenové dříví, které se po vyschnutí naložilo na zde svázané vory z dlouhého 

dříví a odtud při vyšších stavech vody plavilo po Otavě až do Vltavy a Prahy.  

 

 

Obr. 99 Výřez z plánu Franze Traxlera z roku 1795, který zahrnoval úpravy Otavy a zbudování 
skladiště na jeho pozdějším místě. Uloženo v SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond VPDV OM, sign. 
C1, inv. č. 76, č. mapy 177, (celé v Příloze C6). 

 

 

Obr. 98 Pohled na Dlouhou Ves z počátku 20. století (Frank, 1985, s. 31), pohled do ulice dřevařských 
domků z počátku 20. století (Ibid., s. 32), jeden z nejméně dodatečně upravených domků v roce 2009, foto 
autorka. 
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Již původní Traxlerův plán z roku 1796 počítal se zřízením skladiště na tomto místě (obr. 99). Došlo 

k tomu posléze v letech 1799–1800. Existují plány, uložené v českokrumlovské pobočce SOA 

v Třeboni, které podrobně zachycují systém rechlí, přehrazení přirozeného bočního koryta, vodních 

kanálů s propustěmi či zpevnění břehů v rámci prostoru skladiště a ukazují prostor celého skladiště 

s místem pro vázání vorů (Příloha C93, 94). Na Otavě byly vybudovány rechle s hrábly na zachytávání 

dříví a regulaci průtoku včetně odlehčovacího odvodňovacího kanálu při levém břehu. Polena byla od 

hrabel navigována do prohloubeného přirozeného vedlejšího pravobřežního bočního koryta, které 

tvořilo ostrov. Odtud a z uměle vybudovaného kanálu (posléze 2 kanálů), který procházel pracovním 

prostorem skladiště, byla polena z vody vytahována a dále skládána do vysokých stohů. Stav skladiště 

a jeho dvou kanálů je patrný v Příloze C22 na hospodářské mapě revíru Dlouhá Ves z roku 1882, 

stejně tak na porostní mapě (Příloha C34) z roku 1911/12. Na tomto místě se setkáváme s více než 

dvousetletou kontinuitou využití prostoru, v současnosti je zde umístěn provoz pily a skladu dřeva 

společnosti Less and Timber, a.s. Umělé kanály v ploše skladiště byly zasypány, rechle nahradil most 

bez hrabel a boční rameno, které obcházelo skladiště je zasypané částečně.   

Kromě tohoto centrálního skladiště a vaziště vorů v Dlouhé Vsi, byla vybudována i další menší. Jako 

vaziště vorů sloužila Paulina louka pod Čeňkovou Pilou, výrazně se proměnila krajina při ústí 

Rýžovnického potoka, kde fungovala pila, sklad dřeva a vystavěna tu byla dřevařská kolonie a 

vorařská hospoda na Myších Domcích (u dnešního rozcestí silnice na Srní a Svojše).  

I v této zóně docházelo k těžbě dříví, především ve schwarzenberské dlouhoveské části panství, ale 

také z pozemků, patřících městu Kašperské Hory248. V zóně III vznikly také významné továrny, 

můžeme jmenovat například sklárnu v Anníně nebo Kášterském Dvoře, řada pil a dalších 

dřevozpracujících provozů jako byly sirkárny, mj. Solo v Sušici, aj249. 

 

  

7.2 Zóna IV – Pražské odbytiště, doplnění obrazu plavebního systému 

 

Zóna IV, jak byla výše vymezena, hypoteticky zahrnuje celý tok Otavy od Sušice a Vltavy, kudy 

šumavské dříví z Prášilského panství putovalo až do svého pražského odbytiště. Úpravy na toku Otavy 

je možné sledovat až po Zvíkov v podrobných plánech z roku 1796 Franze Traxlera, jež jsou uloženy 

v českokrumlovském oddělení SOA v Třeboni (viz. výše – sekce mapy č. 8–22) a prostřednictvím 

                                                           
248 Více (Ministr, 1963). 
249 Průmyslovým podnikům v oblasti se zabývá např. (Anděra, 2003), (Blau, 1932), (Horpeniak, 2007) aj. 
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mnoha dalších pramenů. Pro dokreslení celého plavebního systému je třeba si uvědomit, že plavení 

ovlivnilo tok těchto řek mnohými úpravami koryta, včetně jezů, vorových propustí, ale také zasáhly 

do životů lidí kolem řek, především pak provozů, spojených s využitím vodní síly, jako mlýny apod.  

K úpravám koryta řeky i říčních navigací, ale i ke vzniku skladišť došlo na J okraji Prahy, skladiště 

vznikala ale i v centru města. Na území dnešní Prahy byla v 19. století řada vorových přístavů 

s dřevařskými ohradami. Na pravém břehu např. v Modřanech, Braníku, Podolí, pobřeží Vyšehradu a 

Podskalí, Na Františku. Na levém břehu pod Zlíchovem, u Císařské louky, u Kampy u malostranské 

náplavky pod ústím Čertovky aj. (Jungmann, 2005, s. 58). Významným místem manipulace, 

skladování a obchodu s dřevem bylo pražské Podskalí již nejméně od 14. století. Z vorů připlavených 

do Prahy se při ústí Botiče vybíralo clo, tzv. výtoň, vytínal se určitý počet klád (Jungmann, 2005, s. 8). 

Jelikož se do Prahy plavilo schwarzenberské dříví nejen z prášilské plavby, ale také z jiných panství a 

plavili sem také například Buquoyové z Novohradských hor aj., nebylo v průběhu 19. století využíváno 

jen jedno přístaviště vorů a skladiště. Jaké bylo využití a zatížení pražských vltavských dřevařských 

přístavů a skladišť a poměry mezi vlastníky, provozovateli a skupinami využívajících jejich služeb 

vyžaduje další podrobné studium archivních materiálů. Podle stručného seznámení s tímto archivním 

materiálem však je zřejmé, že hlavní schwarzenberské vorové přístaviště, sklad a zázemí bylo 

v Podolí. 

V SOA v Třeboni v oddělení v Českém Krumlově se ve fondech Schwarzenberské ústřední kanceláře, 

středním oddělené, ale i ve fondu Schwarzenberské ústřední stavební správy, nachází velké množství 

dokumentů a plánové stavební dokumentace k situaci na pražských vorových přístavech a skladištích. 

Jsou zde uloženy nájemní a další smlouvy mezi městem Prahou a Schwarzenbergy, úpravy říční 

navigace a ostrovů, různé technické podrobnosti, jako je např. plán výtahu pro vory v Podskalí apod. 

Nejvíce jsou zastoupeny plány na úpravy v pražském Podolí včetně česel na zachytávání dříví, 

vorového přístavu, který byl primárně nejspíše využíván pro vory ze schwarzenberské plavby250. 

V Příloze uvádíme jako ukázku plán z počátku 19. století právě z oblasti Podolí pod Vyšehradem 

(Příloha C95) nebo také plán prostor schwarzenberského skladiště dřeva s přilehlými budovami na 

Starém městě z roku 1842 v prostoru dnešního nám. Jana Palacha před Rudolfinem, což bylo možné 

identifikovat díky Kaprově ulici a orientaci vůči Vltavě a Židovskému městu (Příloha C96). Snad se, 

soudě dle dispozice, jedná o stejný sklad dříví, jež je zachycen na plánu z roku 1802 (Příloha C97). 

Téma pražského obchodování a provozu s připlaveným dřívím není předmětem této práce. Uvádíme 

zde však tento stručný souhrn proto, abychom dokreslili obraz celého plavebního prášilského 

                                                           
250 SOA Třeboň, Český Krumlov, fond SO SÚK, sign. A6alfa 5b, fascikl 995. 
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systému a upozornili na možnosti studia o proměnách pražského nábřeží díky dřevařské činnosti, 

k němuž je dostupná bohatá základna archivního studijního materiálu.  

 

Exkurz 3: Plavební systémy a proměny krajiny a osídlení jinde 

 

Podobným scénářem, jako sledovaná oblast, prošly díky záměrům industriálního využití lesního 

bohatství také jiné regiony země, stejně tak i v zahraničí. Následující řádky stručně nastíní paralelní 

činnosti ve vybraných oblastech, především v jižní oblasti Šumavy, na její bavorské straně  

v Novohradských horách, ale i např. na Slovensku, Skandinávii a jinde251.  

Jako zásobárna palivového dříví pro industriální podniky byly šumavské lesy nejen v západočeské 

části Šumavy, oblasti zájmu této práce, ale i oblast jihočeské části Šumavy, a to již o několik let dříve a 

ve větším rozsahu. Jihočeská oblast Šumavy byla od středověku dominiem Rožmberků, kteří 

využívali Vltavu k plavení dříví ze svého panství snad již od 14. století. Privilegium k plavení vorů 

pochází z roku 1316 od Jana Lucemburského a podle některých autorů existují i starší doklady o 

vltavské voroplavbě (Scheufler, 1962, s. 10–12; 1970, s. 2–3). Vyšší horské partie však byly pro 

plavení nevhodné kvůli skalnatému řečišti. Vzhledem k značnému prosvětlení lesů na 

Českokrumlovsku se zvažovaly možnosti splavnění Vltavy výše do oblastí zatím téměř nedotčených 

lesů. V 16. století snahy o splavnění Vltavy na Vyšebrodsku dokazuje Netolického nerealizovaný 

projekt splavnění obtížného úseku Vltavy u Čertovy stěny mezi Loučovicemi a Vyšším Bordem. Pro 

účely zachytávání splaveného dříví byly po polovině 16. století zřízeny v Českém Krumlově, jež byl 

významným spotřebitelem dříví, hrable podle návrhu Jakuba Krčína z Jelčan. Plavební řád Petra Voka 

z Rožmberka z roku 1590 pak mj. určuje cla za dříví sem splavené (Scheufler, 1970, s. 7). Krčín 

pracoval také na projektu, který by k plavení využíval vody Plešného jezera. Tento záměr však také 

nebyl realizován.  V 17. století plavba pronikla do oblasti horní Vltavy. Svezené dříví se na jaře plavilo 

volnou plavbou od hrablí v Riissemühle nedaleko Frymburka přes Čertovu stěnu na hrable v Českém 

Krumlově, avšak s velkými ztrátami. V průběhu 18. století se uvažovalo o splavnění úseku Čertovy 

stěny pro vory se systémem splavů a nádrží, projekt však nebyl realizován a zásoby dřeva z vyšších 

partií Šumavy, jako byly například revíry Plechý, nebo Svatý Tomáš, byly splavovány po horní Vltavě 

do místa dnešní přehrady Lipna, kde bylo nakládáno na vozy a odvezeno do Vyššího Brodu, odkud se 

plavilo dál na vorech. K nákladným úpravám řečiště pod Čertovou stěnou přeci jen došlo, a to 

                                                           
251 Viz také (Blažková, 2015, s. 95–131) 
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úpravami v letech 1760−1784. Posléze se tudy plavilo palivové polenové dříví a v omezené míře také 

dlouhé.  

V osmdesátých letech 18. století byl povolán k řešení nedostatečné situace s plavením pod Čertovou 

stěnou schwarzenberský inženýr Josef Rosenauer. Ten navrhl vybudování cca 6 km dlouhého 

plavebního kanálu, který by se tzv. Čertovce úplně vyhnul. Kanál měl začínat přibližně v místech 

dnešní lipenské přehrady a zpět se napojovat do Vltavy pod vyšebrodským klášterem. K jeho realizaci 

však z finančních důvodů nedošlo.     

Schwarzenberský plavební kanál 

V roce 1775 Schwarzenbergové prostřednictvím Josefa Rosenauera zkoumali možnost plavení pro 

vídeňský trh po Mlýnském potoce, který se vlévá do Große Mühl na území dnešního Rakouska u 

města Haslach a posléze do Dunaje. Rosenauer však přišel s myšlenkou propojit povodí Vltavy a 

Große Mühl plavebním kanálem tak, aby se do Dunaje mohlo plavit dřevo z vysoko položených hustě 

zalesněných partií Krumlovského panství. Projekt však nebyl naplněn kvůli potřebnému získání 

císařského privilegia k plavení a také nedostatku pracovních sil a nedořešeným majetkoprávním 

poměrům na rakouské straně (Štemberk, 2013, s. 46). V roce 1788 skončila koncese Pasovského 

biskupství k plavbě dřeva po řece Mühl a stavba kanálu byla za podmínky, že bude postaven a 

zprovozněn do dvou let, císařským dekretem povolena. Privilegium bylo Schwarzenbergům uděleno 

v roce 1790. Již v roce 1791 se po kanále, dlouhém téměř 40 km, plavilo. Později po vyčerpání lesů 

bylo přistoupeno k prodloužení a úpravám kanálu především v roce 1827. Výsledná vodní cesta od 

Světlé vody u Bavorských hranic, po ústí řeky Große Mühl do Dunaje dosáhla délky 89,7 km. Hynek 

Hladík, současný plavební ředitel kanálu, jej dělí na 4 úseky (Štemberk, 2013, s. 50): 1) „Nový kanál“ 

od Světlé vody po Jelení Vrchy (12 km); 2) „Starý kanál“ od Jeleních vrchů po Růžový vrch (31,6 km); 

3) upravený Otovský potok a Světlý potok (7,6 km) a 4) řeka Große Mühl u Lichtenau, kde do ní ústí 

Světlý potok, do místa, kde Große Mühl ústí do Dunaje (38,5 km)252. K napájení kanálu sloužily také tři 

uměle vytvořené nádrže a ke stejnému účelu bylo využito i Plešné jezero, jehož hladina byla uměle 

zvýšena hrází, podobně jako u jezera Prášilského.  

Začátek plavení na kanále znamenal kromě odlesnění a zprvu nedostatečnou obnovu porostů také 

dřevařskou kolonizaci oblasti. Vznikly například obce Stožec, Jelení Vrchy, Huťský Dvůr, Nová Pec 

nebo Nové Údolí. Od druhé poloviny 19. století na kanále intenzita plavení postupně klesala vlivem 

začátku používání minerálního uhlí k topení a také zavedením železnice, podobně jako v našem 

zájmovém území.  

                                                           
252 více o historii kanálu a jeho používání a plavbě (Štemberk, 2013), (Kogler, 1993) nebo (Dvořák, 2012). 
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Od ukončení plavení kanál chátral. Avšak v 80. letech začaly opravy jednotlivých částí a ty 

pokračovaly i v 90. letech. V dnešní krajině nalezneme zachován celý kanál o délce téměř 52 km, 

zahrnující jeho koryto, smyky, cesty, mosty, propusti a hrabla nebo známý podzemní kanál. Na 

Plešném jezeře hráz zůstala a byla Správou NP Šumava opravena v roce 1999 včetně zatěsnění 

injektáží betonem. Byl opraven odtok z jezera, aby nedocházelo k úniku vody. Asi 1,5 km od obce 

Jelení se nachází Jelení nádrž, jejíž hráz je zachována a propusť je funkční, takže je stále napuštěna 

vodou, z nádrže je voda odváděna Jelením smykem do kanálu. Další zachovalou nádrží je Říjiště na 

Koňském potoce, jejíž hráz byla prolomena, avšak je v terénu jasně zřetelná. Podobně je na tom  

i Rosenauerova nádrž na Studeném potoce. 

Schwarzenberský a Vchynicko-tetovský kanál a povodí s nimi souvisejících splavněných toků nejsou 

jediným příkladem splavnění toků za účelem plavení dříví na Šumavě. Mezi oběma oblastmi těchto 

dvou šumavských kanálů se nachází další toky, které byly k plavení upravovány. Ve Vimperském 

panství za zmínku stojí především úprava Kaplického potoka, který protéká rezervací Boubínského 

pralesa. Na JV okraji dnešní rezervace Boubínského pralesa byla na jeho toku v roce 1833 zřízena 

umělá vodní nádrž k plavení boubínského dřeva pro potřeby sklárny v Lenoře a Idině pile (Tesař, 

2003, s. 153). Tok Kaplického potoka byl pod hrází nádrže upraven jako plavební kanál a vyložen 

žulovými deskami. Jelikož se jezírko i úpravy koryta zachovaly dodnes, jsou od roku 2014 evidovány 

jako národní kulturní památka. 

Vedle výše popsaných neuskutečněných projektů plavebních děl na Šumavě existují splavňovací 

projekty na rakouské straně Pošumaví. Josef Rosenauer je například také autorem projektu splavnění 

řeky Aist pro dříví v Horním Rakousku. Jednalo se kolem roku 1799 o založení plavebních nádrží, jako 

jsou Großer a Kleiner Rosenhofer Teich nedaleko obce Sandl asi 1,5 km jižně od česko-bavorské 

hranice, díky jejichž vodě bylo možné plavit palivové dříví po Schwarze Aist a Waldaist do řeky Aist a 

do Dunaje, nebo nedaleké Höllauteich na potoku Höllaubach, též plavící do řeky Aist. S odhady 

potřebných řemeslníků pro splavnění do řeky Aist se setkáváme také v Rosenauerově plavebnímu 

plánu z roku 1799 (Příloha A XXXIX, str. 53–54 a překlad str. 85).    

Novohradské hory 

Podobný scénář, jako v námi sledované oblasti, tedy šlechtický podnikatelský záměr plavení dřeva, se 

uskutečnil také v Novohradských horách, kde bylo plaveno dřevo od středověku především na 

horním toku Malše a jejích přítocích. Rozsáhlé zalesněné plochy však byly pro těžbu ve vyšších 

polohách nedostupné. Majitelé panství, Buquoyové, během od 70. let 18. století nechali podle 

návrhu inženýra Jana Fr. Riemera zbudovat na řece Černé a Pohořském potoce systém sedmi 
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plavebních nádrží, které měly potoky zásobovat vodou pro plavení. Většina nádrží je v terénu 

zachovaná dodnes. Také koryta potoků byla místy plavbě přizpůsobena vyčištěním, zpevněna nebo 

opatřena výdřevou (Bureš, 2005), což je na mnoha místech v terénu zachované dodnes. Znamenalo 

to ale také budování rechlí nebo třeba vorových propustí a kanálů. Docházelo zde jednak k volné 

plavbě dříví, ale plavily se také vory. Systém umožnil Buquoyům zásobovat dřevem nejen podniky 

v blízkosti toků, ale distribuovat jej i na vzdálenější trhy v Českých Budějovicích nebo Praze.  

Starší plavební díla v Krušných horách, Krkonoších a Orlických horách 

Příkladem plavebního systému v Krušných horách je tzv. Flájský plavební kanál (též Nový plavební 

kanál nebo Neugrabenflöß), který pomáhal přepravě dříví do stříbrných dolů a hutí v okolí Freibergu, 

kde mohla být tato ruda těžena a zpracovávána. Ve Freibergu vlivem těžby totiž již v polovině 16. 

století docházelo dříví a hledaly se nové zdroje, které se nabízely na horním toku Flájského potoka na 

českém území. Kanál byl vybudován v letech 1624–1629 dle návrhu Martina Planera a v provozu byl 

až do 70. let 19. století. Kanál o délce 18 km, který začínal u vsi Fláje, byl místy vysekán do skály a 

jinde byl zajištěn násypem či vybaven výdřevou včetně několika výpustí, přičemž trasa kanálu se 

v průběhu jeho využívání několikrát měnila. Na německé straně Krušných hor však již v polovině 16. 

století vznikly další tři kanály – Marienberský, Annaberský kanál a kanál Görsdorf-Blumenau253.  

Původní lesy Krkonoš začaly být pozvolna narušovány od dob jejich kolonizace v 11. století254. Těžba 

zintenzivnila v souvislosti s dobýváním a zpracování těžených rud, a to především v 15. století 

v souvislosti s rozvojem vrchlabských a lánovských hutí a těžbou rud v Obřím dole.  Nárůst spotřeby 

dřeva vzrostl ještě na počátku 16. století v souvislosti s působením důlního odborníka Kryštofa 

Gendorfa z Gendorfu, který sem povolal dřevorubce z alpských oblastí. Trutnovské komorní lesy byly 

drženy jako rezerva pro kutnohorské stříbrné doly a zejména v druhé polovině 16. století byly pro 

jejich potřeby vytěženy. Již v 16. století jsou v Krkonoších doloženy úpravy vodních toků k plavení. 

Vznikaly zde klauzy na horských potocích, k nimž bylo dříví dopravováno buď smyky, nebo saněmi. 

Unikátním pramenem pro poznání klauzur a těžby v Krkonoších již v poslední čtvrtině 16. století je 

unikátní mapa Simona Hüttela (Bartoš, 2012), kde jsou mimo jiné zachyceny plavební nádrže 

s dřevěnými hrázemi na Malé a Velké Úpě v Obřím dole, na Lysečinském potoce a dalších. V 17. 

století docházelo k omezení plavení dřeva z tamějších lesů, které začaly být od konce 17. století 

částečně systematicky obnovovány. A koncem 18. století byly vyhotoveny odhady zásob dřeva a 

stanovena nová výše těžeb. Plavení pokračovalo celé 18. a 19. století a jednalo se o volnou plávku, 

                                                           
253 Podrobně ke kanálům v Krušných horách např. (Joza, 2002), (Lohse, 2014). 
254 Přehled o plavení v Krkonoších vychází především z monografie Theodora Lokvence (1978) z knihy 
Krkonoše… (Flousek, 2007), či přehledové práce Jakuba Šimurdy (2012). 
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což předpokládá úpravu toků, využívání soustavy plavebních nádrží a budování hrabel na zachytávání 

dřeva a jeho skladišť. Na jilemnickém panství se v tomto industriálním období plavilo k železným 

hutím po Mumlavě, Milnici a Jizeře. Po Labi se plavilo palivové dřevo k železářským a sklářským hutím 

v Bedřichově. V druhé polovině 19. století se plavilo hlavně po Jizerce a jejích přítocích – Koželském, 

Kotelském, Vejpalickém a Černém potoce. Na vrchlabském panství se plavilo prostřednictvím Labe a 

Bílého Labe, Medvědího, Červeného, Dolského a Dřevařského potoka. K ukončení plavby dříví po Labi 

došlo po roce 1879 (Lokvenc, 1978, s. 197). Na Maršovském panství se plavilo hlavně po Úpě a Malé 

Úpě, přičemž v letech 1783–1848 bylo po Úpě plaveno velké množství dřeva pro potřeby pevnosti 

v Josefově a po Úpě se plavilo také pro potřeby železáren v Temném dole. V oblasti Krkonoš 

nevznikly žádné plavební kanály ani výrazné úpravy vodních toků. Na rozdíl od jiných oblastí, kde byly 

hráze plavebních nádrží většinou sypané, byly ty krkonošské především dřevěné, vystavěné z klád, 

omazaných jílem a v terénu se většinou nedochovaly, stejně jako jiná dřevěná zařízení. 

Také Orlické hory stejně jako Krkonoše byly ovlivněny těžbou pro kutnohorské doly, kdy byly v letech 

1574–1703 téměř vytěženy. Alpští dřevaři přišli do Orlických hor po vytěžení Krkonoš začátkem 17. 

století. V této době došlo k úpravám Zdobnice a Říčky k plavení, patent k zdejšímu plavení vydal 

Rudolf II. v letech 1608 a 1610 (Šůla, 2001). Obecně můžeme tedy uzavřít, že zde v 19. století posléze 

nedocházelo k výrazným úpravám tokům k plavení dříví.   

Další oblasti České republiky  

Vedle oblasti Čech docházelo i na Moravě ke splavňování vodních toků pro palivové dříví, které si 

vyžádala industrializace regionu. Např. v Beskydech vznikaly především v 19. století plavební nádrže. 

Příkladem je např. dodnes zachovaná plavební nádrž pro plavení palivového dříví do pil a železáren 

v Podbeskydí, tzv. Maxův klauz na říčce Smradlavá nad obcí Bílá. Další dochované, vybudované ke 

stejnému účelu, jsou Bedřichův klauz, klauz Kocián na potoce Lučovec či Čurábka aj. Ve Zlínském kraji 

v Hostýnských vrších u obce Rajnochovice jsou zachovány dvě klauzury k zásobování pil dřívím na 

Juhyni a Rosošence jež je dochována dodnes. Také Brno se potýkalo v 19. století s nedostatkem 

palivového dřeva. Za tímto účelem byla v roce 1802 v Kuřimském panství na Pejšovském potoce 

zbudována tzv. Čertova hráz, jejíž klauzura zásobovala vodou a potažmo palivovým dřívím řeku 

Svratku a Brno, kde byly hrable v místech dnešních Nových Sadů a ulice Náplavka. Zbytky nádrže jsou 

v terénu viditelné dodnes. Dřevoplavní kanály vznikaly i na Drahanské vrchovině255. Plavením dříví a 

voroplavbou se na základě písemných a kartografických pramenů v povodí Moravy, ale také Váhu, 

Visly, Dněstru, Prutu a Seretu zabývá monografie Richarda Jeřábka (1961).  

                                                           
255 Více (Oppeltová, 1988), (Mlateček, 2010).  
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Příklady ze zahraničí 

O plavení dříví na Slovensku a o jejích reliktech, především v podobě tajchů, plavebních nádrží, ale 

také dalších úpravách vodních cest, pojednává studie Tatiany Figurové (2015). Od 19. století se 

plavilo především z hornatých oblastí středního Slovenska, studie popisuje zachovalé relikty na Horní 

Oravě, na Černém Váhu, Horním Pohroní aj. 

S klauzurami je možné se setkat samozřejmě v alpských oblastech, ale také například v dnešní 

Zakarpatské Ukrajině, kde posledním dochovaným prvkem rozsáhlé klauzurní soustavy z 19. století 

pro plavení dřeva byla klauzura Ozerjanka na řece Čorna, jež je přítokem Tisy. V roce 1998 však byla 

značně poškozena povodní včetně zdejšího Muzea plavby dřeva (Muzej Lesosplava)256.  

Studie, které k problému studia odlehlých lesních oblastí, zabývající se podobnými tématy, vznikají v 

poslední době v evropském kontextu především ve Skandinávii. Jsou však odlišné především díky 

jinému historickému vývoji regionu. Vyhledávání a dokumentaci stop osídlení a industriální činnosti v 

lesních oblastech se například věnuje švédsko-norský výzkumný tým odborníků (Speed, 2012) a 

zejména pak švédská badatelka Eva Svensson, která se dlouhodobě zaměřuje na marginální lesní 

horské oblasti (Svensson, 2017). Ve studiích se mimo jiné věnuje transportu vodní síly a pozůstatky 

zařízení k tomuto účelu. Konstrukcí plavebních cest pro plavení dříví a proměnou krajiny řek 

severního Švédska se zabývají také švédští badatelé (Tornlund, 2002). Zaměřují se na období mezi 

lety 1820–1945, kdy probíhala masivní těžba dříví v horských oblastech severního centrálního 

Švédska a jeho doprava upravenými říčními koryty k pilám na pobřežích, tedy v souvislosti 

s industrializací oblasti. Projekt zkoumá jednak proměny tamější krajiny vlivem kácení velkých ploch 

lesů, a především pak ukazuje úpravy koryt řek, výstavbu kanálů i plavebních nádrží.     

 

 

 

 

 

                                                           
256 Dostupné na webové stránce Zakarpatí.cz (Muzeum vorařství na Černé řece, 2008). 
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8 Závěr 
 

Snahou práce bylo vystihnout proměny a vývoj krajiny a osídlení oblasti střední Šumavy vlivem 

industrializace. Jak studie ukázala, industrializace pro oblast znamenala významné krajinné změny, 

které byly ovlivněny využitím území jako surovinového zázemí pro expandující průmyslovou Prahu  

a další území. Byl to šlechtický rod Schwarzenbergů, který se chopil příležitosti vyplnit mezeru na 

pražském trhu s potřebným palivovým dřívím, zakoupil příslušné lesní pozemky a naplánoval  

a vybudoval na samém začátku 19. století plavební systém, který provozoval až do 30. let 20. století. 

Pro účely práce bylo území, které bylo ovlivněno tímto schwarzenberským podnikáním s dřívím, 

rozděleno na čtyři oblasti, zóny, podle způsobu jejich využívání a přetváření během podnikání, 

přičemž největší pozornost byla věnována zóně I, lesní odlehlé oblasti, do té doby jen zřídka 

poznamenané lidskými zásahy, která se stala zásadní oblastí zdrojů pro celé podnikání. Nacházely se 

zde totiž rozsáhlé nedotknuté lesní porosty a potenciál vodních toků k jejich dopravě. Toto území,  

i když trvale téměř neosídlené, bylo základnou a zázemím úspěchu promyšleného šlechtického 

podnikatelského záměru.  

Práce vychází z přístupů antropologie krajiny a industriální archeologie, tedy z interdisciplinárního 

hlediska. Kombinací řady metod terénního a archivního studia jsem se snažila o odkrytí lépe či hůře 

čitelných vrstev palimpsestu krajiny střední Šumavy. Terénní výzkum, kombinovaný s písemnými  

a kartografickými prameny postihl relikty, stopy dřevařské činnosti z 19. století, jež byly následně 

převrstvovány vlivem událostí 20. století a každým rokem mizí. 

V oblasti střední Šumavy došlo v 19. století k mnoha krajinným změnám, spojeným jednak se 

splavněním sítě potoků pro umožnění plavby dříví jejich koryty, ale také v souvislosti s dřevařskou 

kolonizací a především pak s kácením rozsáhlých lesních oblastí, které ovlivnilo ekosystémy  

a ekologické poměry oblasti dodnes. Schwarzenberské podnikání mělo pro krajinu zóny I a II zvlášť 

významný dopad. Již v prvních desetiletích těžby se projevovaly problémy s odlesněním některých 

oblastí a nedostatečnou obnovou lesů. Došlo k devastaci stávajících ekosystémů a jejich nahrazení 

ekosystémy nových typů (holiny, smrkové monokultury, vysušená vrchoviště), také k erozi lesních 

půd apod. Měnila se druhová skladba lesa na úkor druhové rozmanitosti, a tudíž také odolnosti lesů 

vůči povětrnostním vlivům. Lesy se pozvolna proměňovaly ve smrkové monokultury, což bylo do 

značné míry příčinou masivních polomů během větrných smrští v 70. letech 19. století a následných 

kůrovcových kalamit. S odkazem hospodaření 19. století se tato oblast Šumavy potýká do 

současnosti. Dřevo a voda, tedy suroviny zde dostupné, byly jednak hnací silou velké proměny oblasti 

v 19. století, zároveň však i důvodem své částečné sebedestrukce.  
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Přelom 18. a 19. století znamenal pro oblast zlom v oblasti osídlení. Dřevařská kolonizace dosáhla 

v této době nejzazších, odlehlých, dosud neosídlených oblastí, jak v podobě stálých, tak sezónních 

sídel. Využívání území jako zdrojové oblasti pro palivové dříví, které mělo být co nejrychleji  

a nejefektivněji a ve velké míře dopraveno do Prahy a prodáno, znamenalo zánik mnoha malých 

lokálních výrob, což se dotklo mnoha místních skláren a pil, které byly Schwarzenbergy odkoupeny  

a zrušeny, aby byl zastaven jejich odběr dřeva. Pozemky zaniklých skláren aj. byly dokonce 

rozparcelovány a určeny pro osídlení dřevařskými rodinami.  

Úpravy vodních toků k plavení dříví znamenaly v zóně I úpravy koryt potoků, ale také vybudování sítě 

plavebních nádrží. Terénní výzkum v kombinaci se studiem archivních pramenů identifikoval deset 

plavebních nádrží v povodí Modravského a Roklanského potoka. Oproti jiným studiím, které hovoří  

o osmi, tedy dokázal existenci ještě dalších dvou neznámých nádrží. Práce shrnuje veškeré dostupné 

prameny k jejich budování a využívání, lokalizuje je v terénu a ukazuje jejich dnešní stav v oblastech 

pro běžné návštěvníky NP Šumava většinou nepřístupných.  

Do I. zóny pronikalo osídlení, především však prostřednictvím sezónních osad dřevařských dělníků. 

Celkem devět těchto osad se podařilo identifikovat v kartografických pramenech různého charakteru 

a podrobnosti. Téměř všechny byly posléze identifikovány terénním výzkumem a dokumentovány. 

Práce přináší výsledky dokumentace jejich stavu, ale zamýšlí se také nad prostorovými vztahy mezi 

nimi v lesních revírech, komunikacemi a způsobech orientace a pohybu zde žijících lidí.  

Významnou součástí prášilského schwanzenberského plavebního systému byl Vchynicko-tetovský 

plavební kanál, který byl vybudován jako náhrada k plavbě nevhodného úseku koryta řeky Vydry pod 

Antýglem. Oblast, kterou je kanál veden a kde vznikla řada stálého dřevařského osídlení, je v práci 

vyznačena jako zóna II. Jelikož je tato oblast více probádaná a ve velké míře přístupná veřejnosti, 

práce se zde zaměřila především na méně známé prvky, jako je například problematický závěrečný 

úsek kanálu, který prošel v 19. století složitým vývojem. Práce díky studiu archivních pramenů  

i terénnímu výzkumu odhalila a ukázala fáze využívání, úpravy a způsobu zakončení plavebního 

kanálu do řeky Křemelné nebo Sekerského potoka. Dále se v zóně II práce zaměřila na jednu méně 

známou a téměř neprobádanou osadu Preisleiten, která však díky své poloze u rechlí na Vydře měla 

pro plavební systém velký význam. Podařilo se zde zdokumentovat relikty jednotlivých usedlostí  

a cest aj. vybavení, což umožňuje vytvoření představy o zdejším životě v průběhu 19. století. 

Oblast zóny I a II byla významně ovlivněna událostmi po druhé světové válce, především v souvislosti 

s odsunem původního německého obyvatelstva a vzniku zakázaného hraničního pásma s rotami PS 
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v zóně I. Došlo k přerušení kontinuity vývoje oblasti, která se na čtyřicet let stala marginálním, 

hospodářsky zaostalým areálem.       

Práce ukazuje také výběrově úpravy v zóně III. Představuje Dlouhou Ves, obec ve stejnojmenném 

panství, které Schwarzenbergové přikoupili záhy po panství Prášilském, aby zde vybudovali správní  

a organizační centrum prášilské plavby. Vznikl zde rozsáhlý sklad dřeva s vazištěm vorů, včetně 

administrativního zázemí a dřevařské dělnické kolonie, kam byli zváni k usídlení zkušení dřevařští 

dělníci a plavci i ze vzdálených oblastí. Pro dokreslení celého fungování plavebního systému práce 

pojednává také o pražském odbytišti schwarzenberského dříví, jež mělo svou základnu při pravém 

břehu Vltavy v Podolí (zóna IV).   

Práce nevyčerpala a ani si nekladla za cíl vyčerpat celou šíři archivních dokumentů, především pro 

zóny III a IV, ale snažila se hlavně ukázat na mimořádně velký potenciál dalšího výzkumu těchto 

oblastí v souvislosti se schwarzenberským plavebním systémem. 

Podobné plavební systémy, zřizované především šlechtickými rody vznikaly i jinde, jako například 

v Novohradských horách. Rod Schwarzenbergů však se dvěma svými plavebními systémy, prášilským, 

obhospodařujícím pražský trh a druhým v J části Šumavy, jehož součástí je Schwarzenberský plavební 

kanál, zásobující trh vídeňský svou důmyslností novohradský systém předčil.  

Stopy dřevařské činnosti, osídlení a plavebních systémů nejsou svědectvím jen samy o sobě, o své 

existenci, ale jsou zasazeny v krajině, která prošla dlouhým, svébytným vývojem, a především v této 

krajině žili lidé, jejichž práce a celý způsob života byly s činností plavebních systémů provázány. 

Krajina není pro tuto studii, stejně jako pro antropologii krajiny či industriální archeologii jevištěm, 

ale výsledkem působení člověka na krajinu. Předkládané výsledky studia kombinující archivní 

prameny a terénní výzkum, studují širší krajinné, společenské a historické souvislosti, můžeme 

zahrnout do studia industriální archeologie, jak ji charakterizuje Marilyn Palmer (2005). I když je těžké 

krajinu Šumavy nazývat jako industriální, neboť si pod tímto termínem představíme spíše městské 

prostředí či konkrétní pozůstatky průmyslové výroby, přesto ji jako industriální, nebo alespoň 

industrializací ovlivněnou vnímáme. Industrializace, vnesena do této odlehlé oblasti 

schwarzenberským podnikatelským projektem, totiž pro tuto oblast znamenala zásadní transformaci 

tradiční krajiny a společnosti. Práce se zaměřila nejen na konkrétní fyzické stopy dřevařské činnosti  

a osídlení v terénu, ale i na jejich proměny v čase a prostoru, na jejich logickou a prostorovou 

provázanost i vůči přírodním a společenským prvkům, jež s industrializací regionu souvisely. 

Soustředila se také na poznání důvodů pro vznik a vývoj struktury celého zdejšího průmyslového 

schwarzenberského podnikání. 
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C25 Porostní mapa revíru Modrava (ještě před oddělením revíru Rokyta), rok 1863, autor: Weselý. 
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SLZK OM; sign. B-169; ev. č. 1685, rozměry  
85 x 60 cm. (A3) 

C26 Porostní mapa revíru Modrava, rok 1883, měřítko: 1:15 000, autor: Noska.  
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SLZK OM; sign. B-170; ev. č. 1686, rozměry  
60 x 39 cm. (A3) 

C27 Porostní mapa revíru Modrava, rok 1893, měřítko: 1:15 000, autor: Wenhart.  
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SLZK OM; sign. B-171; ev. č. 1687, rozměry  
59 x 39 cm. (A3) 

C28 Porostní mapa revíru Modrava, rok 1902, měřítko: 1:15 000, autor: Weiglein. 
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SLZK OM; sign. B-172; ev. č. 1688, rozměry  
60 x 40 cm. (A3) 

C29 Porostní mapa revíru Modrava, rok 1912, měřítko: 1:15 000, autor: Schulz. 
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu VPDV OM; sign. B-2; inv. č. 52, č. mapy 133, 
rozměry 56 x 37 cm. (A3) 

C30 Porostní mapa revíru Rokyta, rok 1893, měřítko: 1:15 000, autor: Hoyder. 
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SLZK OM; sign. B-225; ev. č. 1741, rozměry 
62 x 39 cm. (A3) 

C31 Porostní mapa revíru Schätzův Les, rok 1882, měřítko: 1:15 000, autor: Koydl, Kukačka.  
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SLZK OM; sign. B-335; ev. č. 1751, rozměry 
62 x 51 cm. (A3) 

C32 Porostní mapa revíru Nová Studnice, rok 1893, měřítko: 1:15 000, autor: Rohn. 
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SLZK OM; sign. B-187; evi. č. 1703, rozměry  
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C33 Porostní mapa revíru Prášily, rok 1921, měřítko: 1:15 000. 
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SLZK OM; sign. B-210; ev. č. 1726, rozměry  
43 x 51 cm. (A3) 

C34 Porostní mapa revíru Dlouhá Ves, rok 1911/12, měřítko: 1:15 000, autor: Koreš, Schönauer. 
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SLZK OM; sign. B-137; ev. č. 1653, rozměry 
43 x 50 cm. (A3) 

C35 Půdní a těžební mapa revíru Březník, rok 1901/02, měřítko 1:15 000, autor: Meinhard. 
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SLZK OM; sign. D-1; ev. č. 1807, rozměry  
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C36 Půdní a těžební mapa revíru Filipova Huť, Rok 1901/02, Měřítko 1:15 000, Autor: Charvat. 
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SLZK OM; sign. D-4; ev. č. 1810, rozměry  
43 x 68 cm. (A3) 

C37 Půdní a těžební mapa revíru Modrava, rok 1901/02, měřítko 1:15 000, autor: Keiglein. 
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SLZK OM; sign. D-5; ev. č. 1811, rozměry  
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Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SLZK OM; sign. D-5; ev. č. 1814, rozměry  
62,5 x 39,5 cm. (A3) 

C39 Půdní a těžební mapa revíru Schätzův Les, rok 1901/02, měřítko 1:10 000, autor: Lendl. 
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SLZK OM; sign. D-9; ev. č. 1815, rozměry  
62 x 51,5 cm. (A3) 

C40 Půdní a těžební mapa revíru Nová Studnice, rok 1901/02, měřítko 1:15 000, autor: Petřík. 
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SLZK OM; sign. D-6; ev. č. 1812, rozměry  
48 x 66 cm. (A3) 

C41 Půdní a těžební mapa revíru Prášily, rok 1902, měřítko 1:15 000.  
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SLZK OM; sign. D-7; ev. č. 1813, rozměry  
46 x 51 cm. (A3) 

C42 Půdní a těžební mapa revíru Dlouhá Ves, rok 1901/02, měřítko 1:10 000, autor: Meinhard. 
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově ve fondu SLZK OM; sign. D-2; ev. č. 1808, rozměry  
43 x 50,5 cm. (A3) 

C43 Revír Březník, stav lesů dle Souchovy systematizace z roku 1863. 
Podle: Jelínek 2005, příloha I/5. (A4) 

C44 Revír Březník, stav lesů dle Souchovy systematizace z roku 1882. 
Podle: Jelínek 2005, příloha I/5. (A4) 

C45 Revír Březník, stav lesů v roce 2005. 
Podle: Jelínek 2005, příloha I/5. (A4) 

C46 Revír Filipova Huť, stav lesů podle Souchovy systematizace z roku 1862. 
Podle: Jelínek 2005, příloha I/6. (A4) 

C47 Revír Filipova Huť, stav lesů podle Souchovy systematizace z roku 1882. 
Podle: Jelínek 2005, příloha I/6. (A4) 

C48 Revír Filipova Huť, stav lesů v roce 2005.  
Podle: Jelínek 2005, příloha I/6. (A4)  
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C49 Revír Modrava, stav lesů dle Souchovy systematizace v roce 1863. 
Podle: Jelínek 2005, příloha I/4. (A4) 

C50 Revír Modrava, stav lesů dle Souchovy systematizace v roce 1882. 
Podle: Jelínek 2005, příloha I/4. (A4) 

C51 Revír Modrava a Rokyta, stav lesů v roce 2005. 
Podle: Jelínek 2005, příloha I/4. (A4)  

C52 Revír Nová Studnice, stav lesů dle Souchovy systematizace z roku 1862. 
Podle: Jelínek 2005, příloha I/2. (A4)  

C53 Revír Nová Studnice, stav lesů dle Souchovy systematizace z roku 1882. 
Podle: Jelínek 2005, příloha I/2. (A4)  

C54 Revír Nová Studnice, stav lesů v roce 2005. 
Podle: Jelínek 2005, příloha I/2. (A4) 

C55 Revír Prášily, stav lesů dle Souchovy systematizace z roku 1862. 
Podle: Jelínek 2005, příloha I/1. (A4)  

C56 Revír Prášily, stav lesů dle Souchovy systematizace z roku 1882. 
Podle: Jelínek 2005, příloha I/1. (A4)  

C57 Revír Prášily, stav lesů v roce 2005. 
Podle: Jelínek 2005, příloha I/1. (A4) 

C58 Revír Schätzův Les, stav lesů dle Souchovy systematizace z roku 1862, 1882 a stav v roce 2005. 
Podle: Jelínek 2005, příloha I/3. (A3) 

C59 Objekty zkoumané terénním výzkumem v zóně I v jednotlivých revírech Prášilského panství. 
Podklad Mapy.cz, upraveno. (A4) 

C60 Povodí zdrojnic řeky Vydry a jejich přítoků. Kroužky označují místa bývalých plavebních nádrží. 
Tmavě šedá linie vyznačuje povodí Roklanského a Modravského potoka, jejichž soutokem vzniká v 
Modravě řeka Vydra. Celé toto území spadá do Prášilského panství; světle šedé linie značí povodí 
jednotlivých potoků. Podklad ČÚZK, upraveno. (A4) 

C61 Povodí Prášilského potoka a jeho přítoků. Kroužky je označeno Prášilské jezero, jež se využívalo k 
plavení dříví v 19. i 20. století a tzv. Stará jímka, která byla přehrazena a využívána jako plavební 
nádrž. Tmavě šedá linie vyznačuje povodí Prášilského a Jezerního potoka, světle šedé linie povodí 
jednotlivých potoků, žlutá linie vyznačuje hranici schwarzenberského panství, revíry Prášily (S) a Nová 
Studnice (J). Podklad ČUZK, upraveno. (A4) 

C62 Geometrický plán nové nádrže na Březníku.  
Plán geometrického půdorysného zákresu, stejně jako nivelit 17 úseků se zaznamenáním šířek a 
délek řezů – vyznačených linií Březnické nádrže na knížecím schwarzenberském panství Prášily. 
Rozměry 95 x 60 cm, autor: Falta, nedatováno. 
Uloženo v SOA v Třeboni, pobočka Český Krumlov, fond Schw. ústřední stavební správa České 
Budějovice, dílčí inventář stavebních plánů, sign. 18-l, inv. č. 5400, ev. č. (A3) 

C63 Situace a stavební plány nové nádrže u Březníku z r. 1931. 
Plány jsou součástí dokumentu Návrh na zřízení plavební nádrže u Březníku. Průvodní zpráva a 
technické výpočty. Sušice, 22. 9. 1931, Karel Kosek. Uloženo v klatovské pobočce SOA v Plzni, fond 
Okresní úřad Sušice 1850–1945, sign. X-16, karton 199. (A3) 



 
228 

 

C64 Plán Černohorské nádrže (Häupelschwelle) s propustí. 
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově, Fond VPDV OM, sign. D-9, inv. č. 273, č. mapy 379, 
rozměry 57 x 47 cm. (A3) 

C65 Terénní skica nádrže na Studeném potoce s popisy a geodetickým zaměřením z roku 2014 
(Blažková 2012–2018). (A4) 

C66 Plán na obnovu propusti hráze Rokytecké nádrže v Rokyteckém revíru, 1908, autor Rys, 1:100, 
rozměry 80 x 55 cm. Fond VPDV OM, sign. D-9, inv. č. 281, č. mapy 386, uloženo v SOA v Třeboni, 
pobočce v Český Krumlov. (A3) 

C67 Plán ochranné zdi u stavidel hráze Rokytecké nádrže, nedat., nesign., rozměry 58 x 50 cm, fond 
VPDV OM, sign. D-9, inv. č. 282, č. mapy 387, uloženo v SOA v Třeboni, pobočce v Český Krumlov. (A4) 

C68 Skica z terénní dokumentace Rokytecké nádrže z roku 2014 (Blažková 2012–2018). (A4) 

C69 Výběr z příloh projektu na výstavbu Javoří nádrže z roku 1931. Přílohy projektu na výstavbu 
nádrže z roku 1931. Fond OÚ Sušice, Vodní kniha, číslo kartonu 24, neinventarizováno, uloženo v SOA 
Plzeň, pobočka Klatovy. (A3) 

C70 Plán plavebních nádrží na Tmavém potoce z roku 1820, 72 x 40 cm SOA v Třeboni, Český 
Krumlov, SO SÚK, sign. A 6Walfa 5b, fascikl 995. (A4) 

C71  Geometrický plán části Prášilského lesního panství, který spadá do dvou níže jmenovaných 
lesních revírů a odkud je polenové dříví prostřednictvím v jezeře zadržené vody možné plavit až do 
Křemelné a Dlouhé Vsi, r. 1807. 
SO SÚK, Velkostatek Prášily-Dlouhá Ves, sign. A 6Walfa 5f, fascikl 1003, SOA Třeboň v Českém 
Krumlově. (A3) 

C72 J část zóny I zájmového území na III. vojenském mapování z roku 1878.  
Podle Oldmaps.cz. (A3) 

C73 Plán na postavení letní stáje pro 100 kusů dobytka v Novém Březníku. 
SOA v Třeboni, pobočka Český Krumlov, VPDV OM, sign. D4, inv. č. 129, č mapy 234, rozměry 60 x 33 cm. 

C74 Plán hájovny v Březníku, půdorys a profil. SOA v Třeboni, pobočka Český Krumlov, VPDL OM, 
sign. D6, inv. č. 186, č mapy 291, rozměry 51 x 39 cm. (A4) 

C75 Plán myslivny v Březníku, půdorys a profil. SOA v Třeboni, pobočka Český Krumlov, VPDV OM, 
sign. D6, inv. č. 185, č mapy 290, rozměry 51 x 39 cm. (A4) 

C76 Plán domku pro dřevaře v Březníku, půdorys a profil, r. 1878, SOA v Třeboni, pobočka Český 
Krumlov, VPDV OM, sign. D5, inv. č. 145, č mapy 250, rozměry 62 x 52 cm. (A4) 

C77 Plán stáje u myslivny na Javoří Pile, Hlavas, 1873. 
SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond Schw. ústřední stavební správy Č. Budějovice, Inventář 
stavebních plánů, sign 18e-12, inv. č. 5352, rozměry 49x39 cm. (A4) 

C78 Podrobná mapa Království českého, 1890–1918. 
Podklad Digitální mapová sbírka Př. F. UK. (A3) 

C79 Zákres průběhu Vchynicko-tetovského plavebního kanálu na vrstevnicové mapě.  
Data ZABAGED poskytl ČÚZK, sestavil Matyáš Kracík. (A4) 

C80 Vchynicko-tetovský plavební kanál s vyznačenými jednotlivými úseky a objekty. 
Podklad Mapy.cz (A4) 
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C81 Plán plavebního kanálu na Prášilském panství z roku 1799–1800 inženýra Josefa Rosenauera. 
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově, fond VPDV OM, neevidováno, rozm. 74 x 51 cm. (A3) 

C82 Plán nového závěrečného skluzu od kanálu do Sekerského potoka, 1808, Franz Janovský. 
Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově, fond SO SÚK, sign. A6Walfa 5b, rozměry 49 x 34 cm, 
příloha spisu, karton 995. 

C83 Plán závěrečného úseku plavebního kanálu u Sedla. Plán skluzů do Sekerského potoka. Nejspíše 
40. léta 19. století. Uloženo v SOA Třeboň, Český Krumlov, Fond VPDV OM, ev. č. 186, rozměry,  
92 x 35 cm. (A4) 

C84 Situační plán odlehčovacího průlehu u rechlí a vtokového objektu do Vchynicko-tetovského 
kanálu z roku 1842. Uloženo v SOA Třeboň v Českém Krumlově, SO SÚK, sign. A6Walfa 5b, fascikl 996, 
volně ve spise, rozměry 27 x 32 cm. (A4) 

C85 Plán pozemků bývalé sklárny ve Filipově Huti, určených k osídlení dřevaři, 1804. 
Uloženo v SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond VDPV OM, inv. č. 32, rozměry 62 x 44 cm. (A4) 

C86 Plán pozemků k pronájmu dřevaři v Horních Ždánidlech, 1804. 
Uloženo v SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond VDPV OM, inv. č. 33, rozměry 60 x 44 cm. (A4) 
 
C87 Příloha projektu Šumavské elektrárny z roku 1925, zákres tří nádrží, limnigrafických stanic a 
dalších zařízení. Uloženo ve fondu OV Sušice, Vodní kniha, karton 264, sign. VIII 12 C1. (A4) 

C88 Příloha projektu Karla Koseka z roku 1948 na využití vodní síly Sušicka. Zakresleny jsou plánované 
přehrady, elektrárny a další úpravy. Uloženo ve fondu ONV Sušice, karton 233 v klatovské pobočce 
SOA v Plzni. (A3) 
 
C89 Preisleiten na císařském otisku mapy Stabilního katastru z roku 1837 (podklad poskytnut ČÚZK) a 
na III. vojenském mapování z roku 1878 (podklad Oldmaps.cz).  

C90 Preisleiten na leteckém měřickém snímku z roku 1949. 
Podklad Národní archív leteckých měřických snímků, 2010–2017. (A3) 

C91 Půdorys a profil dělnického domku čp. 67 v Dlouhé Vsi, 1899, Schinke, rozměry 30 x 39 cm 
Uloženo v SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond VPDV OM, inv. č. 151, ev. č. 256. (A4) 

C92 Situační plán domků pro dřevorubce v Nové Dlouhé Vsi, Fischer, rozměry 50 x 56 cm 
Uloženo v SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond VPDV OM, ev. č. 9. (A4) 

C93 Situační plán skladu dřeva na ostrově v Dlouhé Vsi, 1807 
Uloženo v SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond SO SÚK, sign. A 6Walfa 5b, fascikl 995, příloha spisu. (A4) 

C94 Situační plán skladu dřeva v Dlouhé Vsi, nedat. 
Uloženo v SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond SO SÚK, sign. A 6Walfa 5b, fascikl 995, volně. (A4) 

C95 Situační plán schwarzenberského přístavu pro vory v Praze Podolí - plavební kanál a česla na 
zachytávání plavených vorů, Knížecí ostrov (dnes Veslařský ostrov). Uloženo v SOA v Třeboni, Český 
Krumlov, fond SO SÚK, sign. A 6Walfa 5b, fascikl 995, volně., rozměry 22 x 47 cm (A4) 

C96 Situační plán schwarzenberského skladu dřeva a přilehlých budov v Praze na Starém Městě, P. 
Ebner, 1842 (Prostor dnešního náměstí Jana Palacha před Rudolfinem, v dolní levé části, tj. JV části je 
patrná Kaprova ulice). Uloženo v SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond Schw. ústřední stavební správa 
Č. Budějovice, inventář stavebních plánů II, sign 16e-6, inv. č. 9528, ev. č. 9836, rozměry 70 x 90 cm. (A4) 
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C97 Plán schwarzenberského skladu dřeva a přilehlých budov v Praze na Starém Městě, Kreh, 1802  
Uloženo v SOA v Třeboni, Český Krumlov, fond Schw. ústřední stavební správa Č. Budějovice, inventář 
stavebních plánů, sign.16e-1, inv. č. 8535, ev. č. 8722, rozměry 33 x 23 cm. (A4) 

 

Příloha D  

D1 Roklanská nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 1–6 

D2 Roklanská nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 7–14 

D3 Roklanská nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 15–21 

D4 Roklanská nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 22–29 

D5 Roklanská nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 30–37 

D6 Roklanská nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 38–44 

D7 Roklanská nádrž na historických fotografiích 

D8 Roklanská nádrž na historických fotografiích 

D9 Šikmé letecké snímky Marka Drhy. 1 - Luzenské údolí s reliktem hráze a Březníkem, pohled od J;  
2 - Rokytecká slať, vlevo hráz Rokytecké nádrže, pohled od S; 3 a 4 - Roklanská nádrž, pohled od Z, 
foto Martin Drha. 

D10 Novohuťská nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 1–7 

D11 Novohuťská nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 8–13 

D12 Novohuťská nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 14–20 

D13 Novohuťská nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 21–27 

D14 Luzenská nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 1–4 

D15 Luzenská nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 5–12 

D16 Luzenská nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 13–21 

D17 Ptačí nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 1–8 

D18 Ptačí nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 9–16 

D19 Černohorská nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 1–4 

D20 Černohorská nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 5–10 

D21 Studená nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 1–8 

D22 Studená nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 9–16 

D23 Rokytecká nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 1–7 

D24 Rokytecká nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 8–13 

D25 Javoří nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 1–4 

D26 Javoří nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 5–11 
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D27 Javoří nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 12–20 

D28 Tmavá nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 1–5 

D29 Tmavá nádrž - terénní fotodokumentace, fotografie 6–10 

 

D30 Osada Josefstadt - terénní fotodokumentace, fotografie 1–8 

D31 Osada Josefstadt - terénní fotodokumentace, fotografie 9–16 

D32 Osada Josefstadt - terénní fotodokumentace, fotografie 17–23 

D33 Osada v Luzenském údolí - Nový Březník - terénní fotodokumentace, fotografie 1–8 

D34 Osada v Luzenském údolí - Nový Březník - terénní fotodokumentace, fotografie 9–15 

D35 Osada Schmiedbach - terénní fotodokumentace, fotografie 1–8 

D36 Osada Schmiedbach - terénní fotodokumentace, fotografie 9–13 

D37 Osada Glaserhütten - terénní fotodokumentace, fotografie 1–7 

D38 Osada Glasserhütten - dokumentace nálezů, fotografie 1–11 

D39 Osada Holzhauerhütten u Roklanského p. - terénní fotodokumentace a dokumentace nálezů, 

fotografie 1–9 

D40 Osada u potoka Steinbach - terénní fotodokumentace, fotografie 1–8 

D41 Osada u potoka Steinbach - terénní fotodokumentace, fotografie 9–16 

D42 Osada Hängerer Hütten - terénní fotodokumentace, fotografie 1–8 

D43 Osada Hänger Hütten - terénní fotodokumentace a dokumentace nálezů, fotografie 9–13 

D44 Ohrada na Špičníku  - terénní fotodokumentace, fotografie 1–8 

D45 Ohrada na Špičníku  - terénní fotodokumentace, fotografie 9–16 

D46 Ohrada u Javoří slatě - terénní fotodokumentace, fotografie 1–7 

D47 Vchynicko-tetovský kanál - fotodokumentace průběhu a prvků, fotografie 1–9 

D48  Původní Rosenauerův skluz Vchynicko-tetovského kanálu – fotodokumentace, fotografie 1–8. 

D49  Skluz 2 a 4 Vchynicko-tetovského plavebního kanálu – fotodokumentace, fotografie 1–10. 

D50  Skluz 3 Vchynicko-tetovského plavebního kanálu z roku 1843 – fotodokumentace, fotografie 1–9 

D51  Rechle a vtokový objekt v ústí Vchynicko-tetovského kanálu z Vydry – fotodokumentace, 

fotografie 1–6 

D52  Odlehčovací koryto a relikty mlýna u rechlového mostu, fotografie 1–7 

D53  1–5 Hamr pod Hauswaldskou kaplí na břehu kanálu, 6–8 - využití kanálu jako turistické atrakce  

v roce 2009 

D54 Práce v zóně I a II na starých fotografiích 

D55  Archivní fotografie Preisleitenu, dokumentace a usedlost čp. 8, fotografie 1–6 
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D56  Fotodokumentace usedlostí čp. 8 a obvodových zdí v Preisleitenu, fotografie 1–8 

D57 Fotodokumentace usedlostí čp. 7 v Preisleitenu, fotografie 1–7 

D58 Fotodokumentace usedlostí čp. 6, 5 a 39 v Preisleitenu, fotografie 1–8  

D59 Fotodokumentace usedlostí čp. 4 a 44 v Preisleitenu , fotografie 1–8 

D60 Fotodokumentace usedlostí čp. 1 a 2 v Preisleitenu , fotografie 1–8 

D61 Fotodokumentace reliktů v Preisleitenu, fotografie 1–7 

D62 Fotodokumentace nálezů z Preisleitenu, usedlost 1 a 2  

D63 Fotodokumentace nálezů z Preisleitenu, usedlost 1, 4, 5  

D64 Fotodokumentace nálezů z Preisleitenu, usedlost čp. 7  

D65 Fotodokumentace nálezů z Preisleitenu, usedlost čp. 7  

D66 Fotodokumentace nálezů z Preisleitenu, usedlost čp. 8 a 76  

D67 Fotodokumentace nálezů z Preisleitenu, usedlost mimo usedlosti 

D68 Fotodokumentace nálezů z Preisleietenu, mimo usedlosti 

 

 

Seznam použitých zkratek 
 

ČUZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

GIS  geografický informační systém 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

KČT  Klub českých turistů 

NP  Národní park 

PS  Pohraniční stráž 

schw.  schwarzenberský 

SLZK OM Schwarzenberská lesní zřizovací kancelář Hluboká nad Vltavou, Oddělení map 1853–
1949 (fond SOA v Třeboni, oddělení Český Krumlov) 

SO SÚK  Střední oddělení Schwarzenberské ústřední kanceláře (fond SOA v Třeboni, oddělení 
Český Krumlov) 

SOA  Státní oblastní archiv 

ÚHÚL  Ústav hospodářské úpravy lesů 

VPDV OM Velkostatek Prášily-Dlouhá Ves, Oddělení map a plánů (fond SOA v Třeboni, oddělení 
Český Krumlov) 

 


