
Univerzita Karlova v Praze 
 

Pedagogická fakulta 
 

Katedra občanské výchovy a filozofie 
 

 
 

Rigorózní práce 
 
 

Dějiny řeky.  
Dolní tok řeky Lužnice. 

 
 
 
 
 
 

Mgr. František Prokop 
 
 

2011 
 

 
 
 



Prohlašuji, že jsem tuto rigorózní práci vypracoval samostatně, na základě 

zdrojů uvedených v seznamu použitých pramenů a literatury. 

 

 

 

 

V Praze dne 31.5.2011                                                         Mgr. František Prokop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anotace: 

 

Tato práce pojednává o dějinách řeky. Snaží se je uchopit jako vývoj vztahu 

mezi vodním tokem a člověkem na jeho březích. Cílem je tedy zachytit možnosti, 

které řeka Lužnice v daném úseku pro život lidí nabízela, a způsob, jak je člověk 

využil. Z důvodu velkého rozsahu tématu se zaměřujeme na oblast dolního toku řeky 

Lužnice s časovým vymezením do roku 1850.  
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Anotation:  

The thesis deals with a history of the river. It tries to handle it as a progress 

of relationship between water flow and people on its shores. Purpose of this work is 

to take down all the possibilities, which the Lužnice river offered for the life of 

people and ways in which people used them. The topic is too wide, therefore we 

concentrate on the lower reach region of Lužnice river in the time period before year 

1850.  
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Úvod 

 

Vztah mezi člověkem a řekou se vytváří od samých počátků lidské existence. 

Prošel mnoha podobami - význam vodních toků stoupal či klesal v závislosti na 

momentální úrovni vývoje lidského druhu. Některé funkce si řeka ponechala dodnes, 

jiné vzhledem k měnícím se lidským potřebám ztratila. Od prvotního stavu výrazné 

závislosti člověka na tekoucí vodě dospělo lidstvo pozvolna až k bezohlednému 

využívání nebo chcete-li zneužívání vodních toků. Člověk si ochočil vodu, volně 

meandrující krajinou a z někdejšího partnera se řeka stala sluhou, jehož ekologická 

stabilita a role byla vážně narušena. V důsledku průmyslového růstu se 

charakteristika řeky zploštila na pouhou reálnou hodnotu jejího užitku pro člověka. 

Nebyla již partnerem, stala se objektem jeho zájmu. A někdejší odevzdanost člověka 

přírodě nahradilo její podmanění. Rozdíl mezi oběma stavy vztahu člověka k řece 

vyjádřil krásně německý filozof M. Heidegger - spočívá ve skutečnosti, že již 

nestavíme elektrárny do toku řeky, nýbrž tok řeky zabudováváme do elektrárny.1 

Vzhledem k tématu naší práce je toto přirovnání více než příznačné.  

Na následujících stránkách se pokusíme vývoj vztahu mezi řekou a obyvateli 

jejích břehů vykreslit na příkladě dolního toku řeky Lužnice a věříme, že tak 

zachytíme její dějiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Fabuš, P.: Svět pohlcený technologií: Kritika nových médií, http://www.divus.cz/umelec/ 
article_page.php?item=1519. 
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1.Proč a jak psát dějiny řeky 

 
 

Vztah mezi člověkem a řekou není jednoduché pochopit. Domníváme se, že 

osvětlit někdejší kooperaci obou jmenovaných činitelů je možné vypsáním dějin 

vodních toků. Má ale řeka své dějiny? A pokud ano, jak přistupovat k jejich 

poznání? Proto, abychom mohli dějiny řeky vůbec uchopit, považujeme za nezbytné 

zastavit se nejprve u významu vodních toků pro člověka. 

Jakou roli tedy hrála řeka, respektive tekoucí voda, v životě našich předků? 

Jakákoli tekoucí voda, ať už máme na mysli potůček, bystřinu či pořádnou řeku, 

znamenala v prvé řadě zdroj vody, a to v množství postačujícím na delší pobyt 

člověka a chovaného zvířectva. Větší tok pak skýtal i možnost komunikační. 

Hydrografická síť velmi zřetelně člení krajinu. Řeka, jež brázdila jinak těžko 

prostupný terén, začala záhy plnit dvojí funkci: orientační a dopravní. Pro člověka 

prodírajícího se hvozdem či jednotvárnou krajinou byla záchytným bodem, 

potvrzovala správnost směru jeho cesty. Proto lidé dávali vodním tokům jména, a to 

často podle jejich charakteristických znaků nebo povahy okolí. Označovali říčku 

jako bystrou, pokud se její proud hnal přes balvany, tichou, když se líně vinula 

údolím. 

Neméně významná byla funkce dopravní. Podél vodních toků mohl člověk 

snáze překonat přírodní překážky, řeka zajišťovala dostatek potřebné vody pro lidi i 

zvířata, někde umožňovala doplnit jídelníček o čerstvé ryby. U řeky se koruny 

stromů rozestoupily a člověk se mohl cítit relativně bezpečněji. V období nižších 

stavů vody využíval říční koryta pro průchod oblastmi s kompaktním lesním 

porostem, po mohutnějších proudech se přímo plavil. Vodní dopravu můžeme 

označit za z tehdy možných způsobů nejpohodlnější cestování a přepravu nákladů. 

Z uvedených důvodů se lidé usazovali v blízkosti vodních toků. Významná 

sídla vznikala v místech, kde bylo možné řeku přebrodit, a stávala se důležitými 

křižovatkami obchodních cest. Objevem mlýnského kola ovládli lidé vodní energii. 

Napříště už řeka poháněla důležité provozy závislé na její síle – obilné a prachové 

mlýny, olejny, pily, valchy, papírny a hamry.  
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V neposlední řadě řeka odpradávna vzbuzovala úctu člověka. Původně 

náboženská povaha vodstva byla později nahrazena prostým faktem, že řeka lidi, 

žijící v její blízkosti, živila, mnohdy jim skýtala i ochranu.  

Pomůžeme-li si slovy filozofa, vodní toky vynášení na povrch možnosti země 

a vytvářejí tak přírodní podmínky, do nichž člověk vstoupil na úsvitu dějin a jež 

významně ovlivnily jeho činnost. Činí půdu úrodnou a plodnou a nabízejí tak 

člověku místo k bydlení, nabízejí mu to nejcennější - domov. V tom tkví podstata 

vztahu člověka a vodního proudu, vztahu dvou aktivních činitelů, vztahu plného 

možností a výzev. A pouze jeho uchopení v plné komplexnosti nám umožní 

nahlédnout ono soužití, onu vyšší jednotu a spolupráci, jež zakládá domov člověka.2 

Vztah člověk – vodní tok, to jsou pro nás dějiny řeky.  

Otázkou ale zůstává, jak se k pochopení vztahu člověka a řeky alespoň 

přiblížit? Jak zachytit dějiny řeky, abychom nesklouzli k jejímu vnímání jako 

předmětu, objektu našeho vědeckého zájmu, a zůstala nám zachována jako 

fenomén? Pokusíme se v rovině naší vlastivědné práce ukázat jednotlivé aspekty 

vztahu mezi člověkem a řekou. Ale nechceme zde pouze popisovat a uvádět výčet 

brodů, mostů, mlýnů a jiných vodních zařízení, případně je řadit v čase. Nechceme 

psát pouhou historii řeky, časově seřazený sled událostí, nýbrž zachytit její dějiny – 

zachytit, co se dělo na jejích březích, zachytit její život. 

Možná bude čtenář namítat, že deklarované dějiny řeky se nám proměnily 

v dějiny lidské činnosti související s řekou, respektive v dějiny života na jejích 

březích. V tom případě jsme dosáhli zamýšleného cíle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 K filozofickému pojetí vztahu řeky a člověka více Heidegger, M: Hölderlins Hymne „Der Ister“. 
Frankfurt am Main 1984; nebo Hogenová, A.: K usebírání., http://sffp.sweb.cz/archiv/hogenova5. 
htm. 
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2. Vymezení tématu, literatura 

 

 

Než se ponoříme do dějin řeky Lužnice, dovolujeme si předložit čtenáři 

několik metodologických poznámek. Týkají se vymezení našeho tématu a souhrnné 

zmínky o použitých pramenech a literatuře. 

Při zpracovávání dějin řeky považujeme za nejdůležitější odpovědět si na 

otázku, ve kterých oblastech lze zachytit vztah mezi člověkem a řekou. Jinými 

slovy, jak vlastně psát dějiny řeky. Monografie zabývající se popisem některé 

z českých řek si obvykle všímají charakteru vodního toku, jeho cesty krajinou, 

nejrůznějších pamětihodností kolem a vypravují čtenáři příběhy, které řeka psala. 

Náš pohled má být ale poněkud jiný. Vytknuli jsme si za cíl vypsat skutečné dějiny 

řeky, zachytit komplexnost vztahů, jež se odvíjely mezi vodním tokem a obyvateli 

jeho břehů, a ze střípků příběhů tak vybudovat mozaiku jeho dějin. Za tímto účelem 

jsme si vymezili následující oblasti vztahů: 

- vliv řeky na utváření krajiny, a tudíž na osidlování oblasti člověkem, 

- role řeky v procesu tvorby dopravní sítě oblasti, 

- dopravní možnosti vodního toku, 

- řeka jako zdroj energie pro provozy závislé na vodě, 

- řeka jako zdroj potravy, pitné a užitkové vody, 

- řeka jako hrozba - povodně a oběti řeky. 

 

V našem pojednání o dějinách řeky se zaměříme na řeku Lužnici a pouze na 

její dolní tok. Řeku Lužnici jsme zvolili zcela záměrně. Řadí se k významným 

vodním tokům v Čechách, a skýtá tak pro naše téma dostatek podnětů. Omezení na 

dolní část jejího toku (úsek Tábor – Bechyně - ústí do Vltavy) je nutné vzhledem 

k hloubce našeho záběru. Kromě toho má řeka v tomto úseku poměrně ucelený, 

jednotný ráz krajiny. Změna nastává až výše nad Táborem u Sezimova Ústí.  

Dolní tok řeky Lužnice se proplétá třemi oblastmi, jež bychom v souvislosti 

s centry těchto regionů mohli označit jako Táborsko, Bechyňsko a Vltavotýnsko. 

Protože nás skutečně bude zajímat především život na březích Lužnice, kde se 

bezprostředně po staletí odvíjel námi sledovaný vztah mezi člověkem a řekou, 



 9 

nepojmeme výše uvedené oblasti v práci v jejich plném rozsahu, tedy ve smyslu 

historického či správního vymezení. Tato poznámka se týká především kapitoly 

věnované osidlování oblasti dolního toku řeky Lužnice. Nicméně se v některých 

souvislostech přirozeně neubráníme širšímu pojetí jejího toku. 

Z časového hlediska jsme omezeni rokem 1850. Zvolili jsme jej ze dvou 

důvodů. Jednak s přihlédnutím k faktu, že průmyslový rozvoj oblasti od druhé 

poloviny 19. století zplošťuje vztah mezi řekou a člověkem na dle našeho názoru 

čistě užitnou hodnotu, jednak pro přílišný rozsah zpracovávané látky. Je možné 

namítnout, že právě industrializace 19. a urbanizace 20. století je důležitým 

podnětem pro objektivní zachycení vztahu obou zmiňovaných činitelů, protože jej 

obohacuje o dnes tolik aktuální ekologický rozměr. My se ovšem domníváme, že 

podstata dějin řeky je ukotvena v kooperaci zúčastněných činitelů, a toto pole 

působnosti přenecháváme jiným.  

Pro vykreslení dějin námi vymezeného úseku řeky Lužnice jsme pracovali 

s množstvím literatury.  Věnujme jí na tomto místě krátce pozornost. 

Jak již bylo řečeno výše, monografie popisující některou z českých řek nejsou 

žádnou zvláštností. Často se jedná o beletristické práce, jež se s naším zadáním 

poněkud míjejí. Provázejí čtenáře podél vodního toku, vyprávějí mu 

polozapomenuté příběhy, zvou jej na návštěvu historických sídel, také si všímají 

lidové kultury. Z námi použitých knih jmenujme například Vltavu E. Chalupného 

(1925). Samotné řece Lužnici je nejnověji věnována kniha Z. Šmída s názvem 

Lužnice, putování s řekou (2008).  

Informace týkající se přírodních podmínek oblasti podél dolního toku řeky 

Lužnice podává nejuceleněji J. Frídl (1969). Pro zachycení postupu osidlování 

regionu jsme jako stěžejní zdroje informací použili středověké urbáře (J. Truhlář, 

1880; J. Emler, 1881), dostupné topografické přehledy (J. Schaller, 1790; J. G. 

Sommer, 1841, 1842; F. Palacký, 1848), důležitou pomůckou se také staly historické 

mapy (J. K. Müller, 1720). Přehled zaniklých osad v oblasti podává přehledně F. 

Roubík (1959). Pro posouzení problému osidlování z hlediska místních jmen dobře 

poslouží práce A. Profouse (1947, 1949) a V. Šmilauera (1960). Vývoj hradišť 

v povodí řeky výborně mapují Čtverák, V.- Lutovský, M.- Slabina, B.- Smejtek, P. 

(2003). 
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Vývoj dopravní sítě v Čechách zachycují ve své práci F. Roubík (1938) a J. K. 

Hraše (1885). Voroplavbě na Vltavě a Lužnici se vedle E. Chalupného (1925) 

důkladně věnují V. Scheufler a V. Šolc (1986). Údaje o množství plaveného dřeva 

nalezneme také u A. Míky (1953) a J. Hejny (1885).  

Nejvíce literatury je k dispozici k táborským mlýnům. Monografie jim věnoval 

R. Cikhart (např. 1940, 1946), A. Sedláček (1906), F. Pěnka (1932), F. A. Slavík 

(1884), M. Kolář (1924). I zde ovšem bohužel kompletní přehled táborských mlýnů 

chybí (naposledy J. Klempera, 2002). K ostatním mlýnům na sledovaném úseku 

podává zmínky ponejvíce A. Sedláček (1885, 1996), J. Hejna (1885), J. Burian 

(1922). Jejich přehled doplňují již zmíněné topografie, berní rula a také katastry a 

soupisy poddaných (A. Chalupa, M. Lišková, J. Nuhlíček, F. Rajtoral, 1964, 1966, 

1970; Z. Kokošková, H. Sedláčková, M. Zahradníková, 1997). Papírenské mlýny a 

jejich vývoj v čase dobře mapuje F. Zuman (1921, 1931, 1934), u hamerních mlýnů 

podobně G. Hofmann (1964). Údaje o velké vodě na Lužnici lze nalézt v kronikách 

(V. Březan, 1985), samostatně se jim věnuje pouze V. Rameš (2003). 

Při vyhledávání literatury jsme opakovaně naráželi na skutečnost, že podíl 

získaných informací může v souvislosti se třemi správními celky oblasti působit 

poněkud nevyváženě. Je zřejmé, že historie husitského Tábora přitahovala více 

pozornost historiků, než je tomu v případě Bechyně a Týna nad Vltavou. K historii 

Tábora jmenujme alespoň práce R. Cikharta (1921, 1922), J. Švehly (1922), K. Thira 

(1920) a F. Šmahela (1988). Dějinami Bechyně se zabývali A. Chleborad (1927, 

1928) a R. Krajíc a kol. (2000), informace o oblasti ústí řeky Lužnice do Vltavy 

jsme čerpali z J. Buriana (1922) a J. Sakaře (1934, 1935).  

 Ačkoli, jak je uvedeno výše, nejvíce literatury se týkalo táborských 

mlýnů, byla tato část práce zároveň nejobtížnější. Poslední přehled od J. Klempery 

(2002) je velice kusý a nezbylo než zapracovat informace zjištěné z jiných zdrojů. 

V tomto ohledu bohužel místy vytváříme hypotézy, jež v současnosti nelze na 

základě nám známých informací ověřit. K tématu práce to ovšem nemá zásadní 

vztah.  

Příliš nám nepomohly ani kronikářské zápisy. Může to být způsobeno faktem, 

že naše téma souviselo s běžným všedním životem, nehledali jsme snad s výjimkou 

povodní žádné převratné události, které by vzbuzovaly zájem kronikářů. Naopak 

velmi cenným přínosem byly katastry a topografické přehledy, jak je uvedeno výše. 
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Pomocí nich jsme vytvořili základní strukturu (např. v případě mlýnů a jejich 

majitelů), jíž jsme srovnáváním pramenů doplňovali o další informace. Součástí 

vlastivědné práce bylo i poznání terénu v okolí řeky a vůbec regionu jako celku.   

Na závěr uveďme, že nepostradatelným průvodcem při našem putování po 

dolním toku Lužnice byla turistická mapa Táborsko, dolní Lužnice (2001). 
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3. Přírodní podmínky v povodí dolního toku řeky 

Lužnice 

 

 

Než se pustíme do podrobnějšího rozboru vztahu mezi člověkem a řekou, je 

zapotřebí představit hlavního hrdinu našeho příběhu. Řeka Lužnice rozhodně nepatří 

k nevýznamným říčkám. Je důležitým přítokem řeky Vltavy, které přináší vodu 

z celé východní poloviny jižních Čech. 

Lužnice byla pravděpodobně po dlouhé časy bezejmennou řekou nebo prostě 

řečicí, a teprve později došel člověk k závěru, že bude vhodné, odlišit ji nějakým 

charakteristickým pojmenováním od ostatních vodních toků. Nechal se zřejmě 

inspirovat oblastí středního toku řeky a zvolil jméno Lužnice, tedy řeka tekoucí 

skrze luhy, lužní krajinou.3 Ačkoli poprvé se s tímto jménem setkáváme ve druhé 

polovině 12. století, nepochybně jej řeka obdržela podstatně dříve. Pro nás je 

důležité, že roku 1179 se jméno řeky objevuje v souvislosti se sporem o pomezní 

hvozd mezi rakouským vévodou Leopoldem a českým knížetem Bedřichem. Podle 

rozhodnutí, vyneseného římským císařem Fridrichem I. v Chebu, měla pro budoucí 

časy řeka Lunzenzie (či Lunzenize) tvořit hranici jejich panství.4 O šest let později 

se setkáváme s bližším tvarem jména Lvsnitz.5 

Řeka, v Rakousku známá jako Lainsitz, pramení v Novohradských horách na 

česko-rakouském pomezí. Vyvěrá na západním svahu hory Eichelberg v nadmořské 

výšce 920 m.n.m. a po asi čtyřicetikilometrové pouti rakouskou krajinou se posílena 

vodou z několika přítoků vrací u Nové Vsi do Čech.6 V Čechách ji čeká 153 km 

dlouhá cesta k Vltavě. Ačkoli je Lužnice důležitým pravobřežním přítokem této 

řeky, patří spíše k menším vodním tokům – její povodí zabírá plochu pouhých 

4.226,2 km2.7 

                                                 
3 K otázce pojmenování českých řek více Šmilauer, V.: O jménech našich řek. In: Naše řeč XXX., č. 
9 – 10, str. 161 – 164. 
4 Frídl, J.: Zeměpisný a geomorfologický přehled Táborska. In: Vlastivěda Táborska I., Tábor 1969, 
str. 67. 
O sporu též Trávníček, D.: Staré cesty na Vitorazsku a územní vývoj této oblasti. In: Historická 
geografie 11/1973, str. 105. 
5 K variantám jména řeky více Sedláček, A.: Snůška starých jmen. Praha 1920, str. 90. 
6 Frídl, J.: Zeměpisný a geomorfologický přehled, str. 67. 
7 Kolektiv autorů: Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Praha 1984, str. 165. 
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Řeka protéká od jihu k severu nížinatou oblastí Třeboňské pánve, kde je 

napojena na soustavu rybníků a prostřednictvím Nové řeky také na svůj pravobřežní 

přítok Nežárku. Pro střední úsek řeky je charakteristický klidný, bohatě meandrující 

tok doprovázený přirozenými rameny, protékající rybničnatou, místy až bažinatou 

krajinou. U Soběslavi řeka vstupuje do Táborské pahorkatiny a její údolí se začíná 

pozvolna zužovat. Řeka zde protéká nadmořskou výškou 390 – 400 m.n.m.8 

Výrazná změna toku nastává u města Tábor. Lužnice se zde prudce obrací k západu 

a její dosud poměrně široké údolí přechází v horskou úžlabinu, sevřenou příkrými 

svahy, které vyčnívají 50 až 70 metrů nad vodní hladinu. Spád řeky se zvětšuje, 

dříve hlinito-písčité dno je místy nahrazeno kameny a skálou, jež mnohdy přistupuje 

až k samé řece. Nejvýrazněji se změna jeví v úseku Tábor – Příběnice. Vykreslený 

ráz si lužnické údolí uchovává v podstatě po celý zbytek cesty, jen u Bechyně se 

dočasně rozšiřuje až na 300 metrů.9 V celém úseku dolního toku si řeka razí cestu 

mezi příkrými vrchy a skalami, vytváří romantická zákoutí a překrásné přírodní 

scenérie.  

Táborská pahorkatina provází řeku Lužnici v celé délce jejího dolního toku. Po 

pravém břehu řeky, svírané strmými svahy, stoupá jen zvolna a nepřevyšuje 500 

m.n.m.10 Naproti tomu hornatá krajina na levém břehu, uzavřená mohutným ohybem 

řeky, jež pod Dražicemi nabrala jihozápadní kurz, je položená výše a ve svém středu 

tuto hranici překonává (Potálov 528 m.n.m., Travná cesta nad Malešicemi 524 

m.n.m., Hýlačka 525 m.n.m.).11 Krajina je zde poměrně otevřená a výrazněji 

zalesněné je dnes, kromě přírodního parku Kukle a Černické obory, pouze blízké 

okolí řeky. Směrem na jihozápad krajina klesá a u Bechyně dosahuje úrovně 390 – 

410 m.n.m.12 Klesá také údolí Lužnice – pro představu proto uvádíme u 

nejvýznamnějších přítoků řeky nadmořskou výšku jejich ústí. 

Srovnáním přítoků řeky Lužnice docházíme k jednoznačnému zjištění, že 

významnější toky přijímá řeka z pravé strany. Ještě v Táboře se do Lužnice vlévá 

Tismenice neboli Jordánský potok, vyvěrající ze stejnojmenné vodní nádrže. 

Následuje Ratajský, dříve také Roštský potok a potok Vlásenický, vlévající se do 

                                                 
8 Frídl, J.: Zeměpisný a geomorfologický přehled, str. 65. 
9 Tamtéž, str. 69. 
10 Tamtéž, str. 66. 
11 Tamtéž, str. 65. 
12 Tamtéž. 
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řeky pod Matoušovským mlýnem (ústí 375 m.n.m.).13 Pilský potok končí svou pouť 

u Bredova mlýna, Oltyňský potok u dobronické papírny ve výšce 369 m.n.m.14  

Nejdůležitějším pravým přítokem Lužnice je říčka Smutná. Její ústí leží pod 

Bechyní ve výšce 361 m.n.m.15 A zbývá Borovanský, jinak Bílinský potok. Vlévá se 

do řeky 1,5 km nad obcí Koloděje nad Lužnicí v nadmořské výšce 346 m.n.m.16 

Z levé strany se k lužnickým vodám připojuje pouze jeden větší tok – Židova 

strouha. Ústí do řeky asi 2 km pod Bechyní v nadmořské výšce 355 m.n.m.17 

Z menších přítoků jmenujme alespoň Všechlapský a Třebelický potok. 

Řeka Lužnice ústí do Vltavy kousek pod městem Týn nad Vltavou. V tomto 

místě činí nadmořská výška hladiny 346 m.n.m.18 Jak vidno, nadmořská výška 

hladiny se od Koloděj nad Lužnicí nemění, řeka nemá žádný přirozený spád a jen 

pozvolna se mísí s vodou Vltavy. Způsobuje to hladina orlické přehrady, jež při 

plném vzdutí dosahuje až k Červenému mlýnu.19 Z důvodu ochrany nízko 

položeného území při ústí řeky Lužnice před hrozícími zátopami způsobenými 

kolísáním hladiny v orlické nádrži a pro stabilizaci vodní hladiny v obci Týn nad 

Vltavou byl vypracován projekt výstavby vodního díla Kořensko.20 Stavba – lokalitu 

Kořensko najdeme na řece Vltavě kousek pod ústím Lužnice - byla uvedena do 

provozu v roce 1992.  

Čím je tedy dolní tok řeky Lužnice charakteristický? Tato krajina má poměrně 

jednotnou podobu. Úzké, místy skutečně hluboko zahloubené koryto řeky, 

prodírající se horským masivem Táborska, člení krajinu na dva hornaté celky. Oba 

postupují podél toku na jihozápad a dosahují ústí řeky do Vltavy. Levobřežní krajina 

uzavřená v oblouku Lužnice je o něco vyšší. Celé oblasti dominuje tok řeky 

Lužnice. Její přítoky, s výjimkou Tismenického potoka a říčky Smutná, mají spíše 

omezený lokální význam.  

Jak působily přírodní podmínky krajiny provázející tok Lužnice na život v jeho 

okolí? To už je otázka pro následující řádky.  

 
                                                 

13 Tamtéž, str. 294. 
14 Tamtéž, str. 204. 
15 Tamtéž, str. 249. 
16 Tamtéž, str. 60. 
17 Tamtéž, str. 314. 
18 Tamtéž, str. 165.  
19 Novák, V. a kol.: Povodí Vltavy, Otavy, Malše a Lužnice s přítoky. Praha 1961, str. 62. 
20 Chlum, A.: Vodohospodářská výstavba na Vltavě. Praha 1961, str. 62. 
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4. Osidlování oblasti 

 

 

Mohla mít řeka nějaký vliv na průběh osídlování svého povodí? A pokud ano, 

jakým způsobem takové usazování lidí na jejích březích probíhalo?  

Než se pokusíme odpovědět na položené otázky, připomeňme si prostou 

skutečnost – voda je jeden ze základních předpokladů života. Pro uspokojení této 

potřeby si člověk již v pravěku budoval sídla v blízkosti vodního zdroje. Není tedy 

žádným překvapením, že snadná dostupnost vody ovlivnila volbu lokality vhodné 

pro usídlení i mnohem později. Výhoda života u řeky se přitom projevovala i jinak – 

její vody poskytovaly dostatek potravy, u našich předků tolik oblíbených ryb. 

Poučen neblahou zkušeností s pravidelně se vracející velkou vodou neusazoval se 

člověk v těsné blízkosti řeky, nýbrž volil vhodnou terasu nad vodním tokem. 

Terasový typ vesnice přetrvává ještě ve 13. století, ačkoli se vlivem nárůstu ničivých 

povodní osídlení postupně stěhuje do vyšších poloh.21  

A v neposlední řadě sama řeka aktivně vytvářela optimální podmínky pro 

vznik lidských sídel. Člověk se potřeboval cítit v bezpečí a záměrně vyhledával 

obtížně přístupná místa. Terénní útvary, jež odpovídaly jeho zvýšeným požadavkům, 

nacházel na březích řek, které je po staletí spoluvytvářely. Plotem obehnal ostrožny 

obtékané z jedné i více stran vodním tokem, vystavěl pevné hrady na skalách nad 

řekou. Spojením funkce obranné a životadárné jsou středověká města, prakticky 

téměř vždy umístěná u vodoteče. 

Na proces osídlování krajiny působila řeka ještě jedním způsobem. Razila 

cestu mnohdy jinak obtížně prostupnou krajinou, čímž člověku umožňovala 

překonávat nepříjemné terénní překážky. A protože mu její vody poskytovaly také 

dostatečný přísun potravy, přimykaly se již nejstarší stezky k vodním tokům. Při 

nízkém stavu hladiny využívali lidé výhod cesty říčním korytem, či se rovnou 

nechávali unášet proudem. Po těchto stezkách postupoval proud kolonistů, zde při 

brodech vznikala nová sídla.  

Na druhou stranu mohla být řeka i nepříjemnou překážkou. To je případ 

velkých řek s nedostatkem brodových úseků nebo příliš silných toků. Ty 
                                                 

21 Kotyza, O. – Cvrk, F. – Pažourek, V.: Historické povodně na dolním Labi a Vltavě. Děčín 1995, 
str. 7. 
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prodlužovaly cestu a zvyšovaly její náklady. Vůbec si nemůžeme představovat, že 

by podél všech toků byly ideální podmínky pro cestování. Mnohé řeky vytvářely 

hluboká údolí s korytem v celém jeho profilu. Cestování tu pak bylo možné pouze za 

nízkého stavu hladiny. Podobně nepříjemně ohrožovala voda stezky vedoucí 

záplavovými oblastmi a říčními nivami. Obecně platilo, že období vyššího stavu 

vody není pro cesty vhodné.  

Vodní toky se přirozeně během tisíciletí měnily, což postihovalo logicky i 

místa brodů a v lokálním měřítku také průběh stezek. Přesto můžeme soudit, že 

dopravní síť založená na síti hydrografické vykazuje vysokou stabilitu v čase i 

v prostoru.22 

 

 

4.1. Utváření sídel v povodí dolního toku řeky Lužnice 

 

V procesu osídlování jednotlivých regionů Čech a Moravy hrála velkou úlohu 

povaha místního terénu. Je obecně známo, že výše položené podhorské, respektive 

horské oblasti lákaly člověka méně než úrodná krajina nížin. Tato skutečnost se 

projevila nižším stupněm hustoty obyvatelstva, v časovém horizontu pak pozdější 

kolonizací lokalit s méně příhodnými podmínkami pro život.  

Jak bylo nastíněno v předchozí kapitole, věnované popisu dolního toku 

Lužnice, prodírá se řeka v tomto úseku masivem Táborské pahorkatiny. Nadmořská 

výška terénu výrazně stoupá v levobřežní krajině odříznuté ohybem řeky. Vznikla 

tu vlastně jakási náhorní plošina, v jejímž středu překračují nejvyšší vrcholy hranici 

500 m.n.m. Můžeme předpokládat, že v minulosti byla celá oblast pokryta lesem. 

Nepřímé svědectví o charakteru zdejší krajiny podávají ostatně jména některých 

osad – Chrášťany a Hvožďany na Bechyňsku, Větrovy u Tábora.  

V širším horizontu je třeba uvést, že na východě byla krajina v povodí řeky 

Lužnice uzavřena Českomoravskou vrchovinou s pomezním hvozdem. Od jihu 

zasahovala na Táborsko podmáčená, blatová oblast středního toku řeky. Můžeme se 

tedy domnívat, že hornaté a močálovité oblasti povodí Lužnice s drsnějším 

podnebím příliš člověka nelákaly?  
                                                 

22 Květ, R. – Řehák, S.: Historické stezky jako předmět geografického výzkumu. In: Pravěk, Nová 
řada 3/93, Brno 1995, str. 35. 
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4.1.1. Nejstarší období 

 

Pro nejstarší období nám poskytují velmi cenné informace o osídlení oblasti 

dolního toku řeky Lužnice výsledky archeologického výzkumu.23 Vzácný nález 

učinil roku 1952 archeolog František Prošek. V katastru obce Hosty odkryl sídliště, 

datované do střední doby kamenné, tedy asi 10 000 let př.n.l.24 Nález však zůstal 

pro dolní tok řeky ojedinělý. Výraznějšího osídlení se zdejší krajina dočkala 

pravděpodobně v mladší době kamenné. Soudě alespoň podle četných nálezů 

pravěkých předmětů, zejména kamenných sekerek z období neolitu (Tábor, 

Sezimovo Ústí, Nehonín, Hájek u Drhovic a Nuzice).25 V důsledku absence 

dokladů o trvalejším osídlení se názory badatelů na hodnocení výsledků výzkumu 

liší.26  

Výrazný posun v procesu osídlování oblasti přinesla pravděpodobně doba 

bronzová. Výzkum prováděný v letech 1981–83 archeologem J. Frölichem odkryl 

při soutoku Lužnice s Vltavou starobronzové sídliště. Rozkládalo se na ploše 2,5 ha 

a je považováno za jedno z center pravěkého osídlení kraje.27 Dávní obyvatelé 

zanechali v našem regionu skupiny mohyl, situovaných povětšinou na vyvýšeném 

místě s výhledem do krajiny. Nalezneme je kupříkladu v katastru obcí Hosty (lesní 

lokality Na pláni a Kopcová),28 Malšice (les Kukle), Hvožďany, Řepeč (les 

Hatlas).29 Mohyly pocházející z doby železné se nacházejí kolem Dražiček a 

Řepče30 a konečně slovanské mohyly zastupují lokality u Bechyňské Smolče, 

Dobřejic, Dražiček a Všechlap.31 Je zajímavé, že ve výčtu převažují lokality 

v katastru obcí nepříliš vzdálených od řeky. Mohyly se také výrazně soustředí 

                                                 
23 K problematice otázek týkajících se procesu osídlování jižních Čech ve světle současných 
archeologických výzkumů více Bubeník, J.: Příspěvek k poznání rozsahu a rozvoje osídlení Čech ve 
starší až střední době hradištní. In: Archeologické rozhledy 45/1993, č. 1, str. 62. 
24 Vondra, V.: Ze starších dějin obcí Hosty a Pašovice. In: Výběr 32/1995, č. 1, str. 16. 
25 Švehla, J.: Táborsko II., Tábor 1922, str. 9 – 10. 
26 „Jižní Čechy pro nedostatek objevů, sídlišť a hrobů považovány bývají za neosídlené v mladší době 
kamenné, ačkoli nalezeno u nás poměrně hojně kamenných nástrojů; u většiny jich však nejsou 
známy okolnosti, jak byly získány sběrateli…Velká část jich však zavlečena k nám teprve 
v historické době jako t.zv. „hromové klíny“, kterých se ještě před půl stoletím používalo v lidovém 
lékařství a jako ochranného prostředku proti bouři, ohni a povodni…“ (Dubský, B.: Pravěk jižních 
Čech. Blatná 1949, str. 62 - 63.) 
27 Vondra, V.: Ze starších dějin, str. 16. 
28 Tamtéž.  
29 Švehla, J.: Táborsko II., str. 21 – 23. 
30 Dubský, B.: Pravěk, str. 188 - 189. 
31 Tamtéž, str. 642 - 643.  
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kolem potoka Smutná. Soudíme tedy, že osídlení se zprvu koncentrovalo 

do bezprostřední blízkosti vodních toků a teprve postupně byla sídla přesouvána do 

vyšších poloh. Tento posun se na některých místech projevil stavbou opevněných 

sídlišť. 

S nálezy  hradišť se setkáváme takřka na celém dolním toku řeky Lužnice. 

Dobou svého vzniku se hlásí od starší doby bronzové až po ranný středověk. 

Budeme-li postupovat proti proudu řeky od jejího ústí do Vltavy, jedná se o tyto 

lokality: Koloděje nad Lužnicí32 (patrně raně středověké hradiště, ostrožna nad 

pravým břehem řeky, poloha Na Hradci), Hradec u Nuzic33 (hradiště ze střední doby 

bronzové a starší doby železné, snad i z raného středověku, poloha na levém břehu 

řeky nad ústím potoka Židova strouha do Lužnice), Bechyně34 (hradiště ze starší 

doby bronzové a raného středověku, poloha na pravém břehu řeky nad ústím potoka 

Smutná do Lužnice), Bežerovice35 (raně středověké hradiště na levém břehu řeky, 

poloha Chrobkov), Slavňovice36 (dosud nedatované pravěké hradiště na pravém 

břehu řeky, poloha Velišov), Dražice37 (zatím blíže nedatované hradiště na pravém 

břehu řeky nad ústím Vlásenického potoka do Lužnice). 

Podíváme-li se na mapu, určitě nás zaujme, že skoro všechna odkrytá pravěká 

a raně středověká hradiště ve východní polovině jižních Čech jsou soustředěna podél 

řeky Lužnice.38 Znamená to snad, že podél řeky vedla nějaká významná stezka, nebo 

dokonce že samotný její tok sloužil jako vodní cesta? První varianta se zdá být 

správnější. Řetěz polužnických hradišť jakoby směřoval od ústí řeky k Táboru. Dále 

proti proudu Lužnice známe už pouze jedno hradiště – Soběslav39 (hradiště ze starší 

doby železné a raného středověku, poloha Svákov na levém břehu řeky). Nejbližším 

hradištěm na východ od řeky je Chýnov40 (raně středověké hradiště) a pak až 

Jindřichův Hradec41 (raně středověké hradiště v místě pozdějšího hradu). Zcela jiná 

                                                 
32 Čtverák, V.- Lutovský, M.- Slabina, B.- Smejtek, P.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha 2003, 
str. 130. 
33 Tamtéž, str. 220 
34 Tamtéž, str.31 
35 Tamtéž, str. 36 
36 Tamtéž, str. 286 
37 Tamtéž, str. 76 
38 Výjimkou jsou raně středověký Chýnov, Jindřichův Hradec a Doudleby – u těchto hradišť ale 
předpokládáme až přemyslovské založení. Nejbližší lokality na sever od Lužnice jsou pak až 
středočeská hradiště Jesenice, Doubravice a Louňovice pod Blaníkem. (Tamtéž, str. 22.) 
39 Tamtéž, str. 287. 
40 Tamtéž, str. 115. 
41 Tamtéž, str. 118. 
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je situace u ústí Lužnice do Vltavy. V blízkém okolí zde byla odkryta tři hradiště: 

Týn nad Vltavou42 (hradiště z konce starší doby bronzové, na levém břehu Vltavy 

proti soutoku s Lužnicí, poloha u sv. Anny nebo také V strouhách), Všemyslice 143 

(hradiště z konce starší doby bronzové, ostrožna Kozí vrch na levém břehu Vltavy) a 

Všemyslice 244 (nedatované, snad pravěké hradiště, ostrožna Kořenský vrch na 

pravém břehu Vltavy). Tato tři hradiště jsou již součástí vltavské linie.45 Jde tu o 

zřejmou spojitost, návaznost obou linií nemůže být náhodná. Doba existence 

polužnických hradišť zahrnuje poměrně dlouhý časový úsek, což nás vede k názoru, 

že bezprostřední oblast toku byla záměrně, snad vzhledem k průběhu stezky, 

osidlována, a to nejméně od střední doby bronzové. 

Nejstarším písemným dokumentem, o který lze opřít úvahy týkající se 

osidlování oblasti, je Ptolemaiova mapa Velké Germánie. Zobrazuje totiž i území 

českých zemí. Problémem však dosud zůstává identifikace jednotlivých míst na 

mapě se skutečnými sídly.46 Klíčovým bodem pro naši oblast je osada jménem 

Koridorgis. Historik A. Sedláček ji ztotožnil s územím dnešního města Tábor: 

„Známoť jest, že nebéře město toto počátek svůj od r. 1420, nýbrž, že bylo tehdy 

podruhé postaveno a že dlouho potom Hradištěm se nazývalo. Název ten se mu 

přikládal již ve 13. stol. a svědčí o tom, že tu byla v pradávných dobách ohrada. Kdy 

to již bylo, dokazuje mince císaře Hadriána, kterouž našli r. 1879 dělníci, kopajíce 

hluboké základy při jižních hradbách starobylého Tábora. Svědčí také o starobylé 

osadě, která tu bývala, kančík bronzový pod hradbami nalezený…“47 

                                                 
42 Tamtéž, str. 326. 
43 Tamtéž, str. 348. 
44 Tamtéž, str. 349. 
45 Od Týna nad Vltavou pokračovala tato linie na sever hradišti Všemyslice, Písecká Smoleč, 
Chřešťovice, Zvíkovské podhradí atd., na jihu byla nejblíže hradiště Litoradlice, Dobřejovice a 
Hluboká. (Tamtéž, str. 16 a 22) 
46 Dílo vznikalo v letech 161 – 178. Autor bohužel nečerpal z vlastní zkušenosti – v popisu se opíral o 
cizí zprávy a cestovní záznamy s různou spolehlivostí, čímž došlo k určité deformaci, jež znesnadňuje 
výklad mapy. (Novotný, V.: Ku kritice zpráv Kl. Ptolemaia o zemích českých. Praha 1910, str. 1)  
47 Sedláček, A.: Kl. Ptolemaia zprávy o Čechách a zemích sousedních. In: Výroční zpráva reálného 
gymnázia v Táboře, Tábor 1880, str. 32. 
Na původ sošky lze usuzovat z podobných vyobrazení zvířete na keltských mincích. Na místo nálezu 
se ale dostal nejspíše obchodem nebo jako válečná kořist, poněvadž keltské osídlení se zde 
nepředpokládá. (Kolář, M.: Kančík táborský. In: Sborník historických prací prof. Martina Koláře o 
dějinách Tábora, Tábor 1924, str. 18 – 19) 
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Sedláčkův výklad byl obecně přijat za nejpravděpodobnější možnost.48 Na 

význam takovéto lokalizace poukazuje již samotný fakt, že Ptolemaios 

zaznamenával pouze významné obchodní osady, povětšinou ležící při důležitých 

křižovatkách. Jednalo se zřejmě o jednu ze stezek vedoucích z Podunají severním 

směrem do Polabí.49 Vzhledem k povaze místního terénu můžeme její průběh 

situovat k toku řeky Lužnice.  

 

 

4.1.2. Období od 10. století do roku 1850 

 

Počátky souvislého a trvalejšího osídlení jižních Čech můžeme klást zhruba k 

přelomu 7. a 8. století. Vzhledem k nedostatečnému stavu bádání bohužel dosud 

nedokážeme jednoznačně stanovit postup osidlovacího procesu. Prokázána byla 

pouze souvislost jihočeské mohylové oblasti s osídlením přilehlé části Rakouska 

(Waldviertel, Mühlviertel).50 V povodí dolního toku řeky Lužnice výzkum prokázal 

osídlení bechyňské ostrožny, jež můžeme bezpečně zařadit do 9. století. Pro 

následující období 10. a 11. století však archeologické nálezy chybějí.51  

Jihočeská oblast prozatím zůstávala stranou zájmu přemyslovských knížat. 

Boleslavské panství se soustředilo na níže položená území středních, severních a 

východních Čech a jeho nejjižnějšími výspami byla v polovině 10. století hradiště 

Kozárovice a Počaply (lokalita Šance u Březnice).52 Oba hrady byly výsledkem 

první vlny kolonizace zasahující z nejstaršího sídelního území směrem na jih. Jejich 

                                                 
48 O jiný výklad Ptolemaiovy mapy se nejnověji pokusili S. Řehák a R. Květ. Oproti Sedláčkovu 
etymologickému výkladu zdůrazňují hledisko geografické. Došli přitom k závěru, že osada 
Koridorgis je totožná s dnešním Ševětínem. Jiný z Ptolemaiových údajů, Meliodunon, považují za 
Soběslav, resp. Veselí nad Lužnicí. (Řehák, S. - Květ, R.: Ptolemaiova Velká Germánie stále 
záhadou. In: Pravěk; Nová řada 3/93, Brno 1995, str. 180) 
49 Protože výchozím bodem je podunajské dvojměstí Arelape – Usbion, zřejmě dnešní Linec – 
Urfahr, lze průběh cesty odhadnout ve směru pozdější stezky spojující toto rakouské město s Českými 
Budějovicemi. (Novotný, V.: Ku kritice zpráv, str. 32)  
50 Bubeník, J.: Příspěvek k poznání rozsahu, str. 62. 
51 Lutovský, M.: Jihočeská hradiště v 10. století. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000, Praha 2000, 
str. 175. 
Podobný jev postihl velkou část jižních Čech - počátkem 10. století zanikla z blíže neznámých 
důvodů většina zdejších hradišť. Archeologické nálezy svědčí o jejich násilné likvidaci. Příčiny této 
zkázy však nejsou zcela známy. Ani teorie N. Profantové o útocích staromaďarských nájezdníků 
z oblasti Podunají není zcela přesvědčivá. Jediné, co lze vyloučit, je agrese ze strany boleslavského 
státu. (Tamtéž, str. 175 – 177) 
52 Tamtéž, str. 178. 
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pohraniční úloha skončila již v průběhu 11. století, kdy byly opuštěny a nahrazeny 

novými sídly v jižních Čechách – Doudleby a Práchní.53 Přemyslovská kolonizace 

postupovala ze středních Čech nejprve proti toku Sázavy a Vltavy, posléze proti 

Berounce a jejím přítokům. Odtud pokračovala dále na jih do povodí řek Lužnice a 

Blanice. Tato první osidlovací vlna vyvrcholila v druhé polovině 12. století obdobím 

zakládání Újezdů a Týnů.54 V jižních Čechách se síť trvalých osad dlouho 

soustřeďovala kolem knížecích hradů. Stabilizovala se poměrně pozdě, zřejmě až 

v první polovině 12. století.55   

Základem osídlování povodí dolního toku řeky Lužnice se staly tři starší 

sídelní enklávy – Chýnov, Bechyně a Týn nad Vltavou -, které se od 10. století 

postupně rozšiřovaly, a navazovaly tak na rozptýlené osídlení po obou březích 

řeky.56 Pokusíme se je stručně charakterizovat.57 

Výčet nejstarších písemně doložených sídel v jižních Čechách nám podává 

kronikář Kosmas. Ke zprávě o úmrtí libického vévody Slavníka v roce 981 připojuje 

popis hranic vévodova panství: „…Knížectví jeho mělo tyto hranice: …rovněž na 

jižní straně proti Rakousům tyto pomezní hrady: Chýnov, Dúdleby a Netolice až 

doprostřed hvozdu;“58 Chýnov, ležící východně od dnešního Tábora, náležel k 

důležitým opěrným bodům ústřední moci na pomezí jižních Čech. Jeho založení, jež 

nepochybně souviselo se zemskou stezkou procházející tudy na Moravu, můžeme 

datovat nejpozději ke konci 11. století.59 Starobylost osídlení v okolí 

přemyslovského sídla potvrzují i užité názvy osad. Jedná se o jména typická pro 

nejstarší sídelní území, tedy střední Čechy a Polabí, a v povodí řeky Lužnice se 

s nimi jinde nesetkáme. Někdejší správní centrum Chýnovského kraje časem 

                                                 
53 Tamtéž. 
54 Šmilauer, V.: Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha 1960, str. 113. 
55 V žádném případě nechceme říci, že jižní Čechy do té doby nebyly obydleny. Odporovalo by to 
ostatně výše uvedeným výsledkům archeologického výzkumu. Rozdíl vidíme v povaze sídel – 
původně přechodná a dočasná sídliště se vlivem pronikání ústřední moci mění ve stálá sídla. (Tamtéž, 
str. 354) 
56 Šmahel, F. a kol.: Dějiny Tábora I./1. České Budějovice 1988, str. 91. 
57 S výjimkou citací uvádíme jména osad v podobě zanesené v Retrospektivním lexikonu obcí ČSSR 
1850 – 1970. (Kolektiv autorů: Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 – 1970. Praha 1978)  
58 Hrdina, K. – Bláhová, M.: Kosmova kronika česká. Praha 1972, str. 48.  
Zpráva pochází až z první čtvrtiny 12. století. Kronikář vlastně popisuje hrady, které byly v tomto 
období opěrnými body zdejší přemyslovské vlády. Ačkoli neznáme dobu založení Netolic a Chýnova, 
jejich poloha do jisté míry nekoresponduje se starší strukturou sídel, což vede k předpokladu jejich 
přemyslovského založení. (Lutovský, M.: Jihočeská hradiště, str. 178)  
59 Od konce 11. století odváděli chýnovští litomyšlskému kostelu ročně 4 býky, 2 krávy a 4 ovce. 
(Šmahel, F. a kol.: Dějiny Tábora I/1, str. 92.) 
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pozbylo svůj strategický význam, protože král Václav I. roku 1250 daroval „…ves 

trhovou Chýnov s podacím kostelním a s celým záduším…“ pražskému biskupství.60  

Výše jsme zmínili, že pro osídlení bechyňské ostrožny v 10. a 11. století chybí 

přímé důkazy. Ale už samotné jméno je dosti starobylé.61 Někteří badatelé hledali 

jeho původ ve spojení se staročeským osobním jménem „Bech“, užívaným nejméně 

od počátku 9. století. Jiní v něm spatřovali důkaz zakladatelské činnosti bájné 

kněžny Libuše.62 

První písemnou zmínku o Bechyňsku známe až z počátku 12. století. Kosmas 

okolo roku 1110 vypráví, že do kraje Bechyňského se z Prahy chodilo kolem 

mohyly přes horu Osek.63 Kronikář nám tedy sděluje, že existuje kraj nazvaný po 

Bechyni. Podává tak vlastně důkaz o osídlení ostrožny nad Lužnicí, poněvadž 

Bechyně by logicky měla být správním centrem stejnojmenného kraje.64 Podle 

Sedláčkova rozboru se už ve 12. století úřady v Bechyni nepřipomínají, snad tedy 

byla knížecí správa přenesena do města Písek.65 

                                                 
60 Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království českého IV. Praha 1885, str. 283. 
O hradu není v listině zmínka, ačkoli poslední kastelán je zde uváděn ještě roku 1219. (Šmahel, F. a 
kol.: Dějiny Tábora I/1, str. 93) 
61 O výskytu místních jmen zakončených na –yně v Čechách více Šmilauer, V.: Osídlení Čech, str. 
18. 
62 Český velitel Bech se připomíná mezi obětmi bojů Čechů s Karlem Velikým roku 805. (Sedláček, 
A.: Hrady VII., str. 18) 
Podle Beckovského stál na bechyňské ostrožně Libušin hrad. Fakt, že kněžna byla uctívána jako 
bohyně, se prý odrazil v názvu místa. (Chleborad, A.: Popis okresu bechyňského. Bechyně 1928, str. 
155) 
63 „…juxta viam, qua itur in partes provinciae Bechin per montem, qui dicitur Osseca.“ (Tomek, 
V.V.: Dějepis města Prahy I., Praha 1855, str. 6) 
A. Profous zmínku datuje rokem 1120. (Profous, A.: Místní jména v Čechách I., Praha 1947, str. 39) 
64 Bylo běžnou praxí nazývat kraje podle správního hradu. Příkladem mohou být další jména krajů: 
Boleslavský, Kouřimský, Pražský atd. 
Z Kosmova vyprávění se dovídáme i údaje o rozloze jmenovaného kraje – zdá se, že sousedil přímo 
s krajem Pražským. Představu nám více upřesní zpráva o tažení krále Přemysla Otakara II., který 
roku 1276 přikázal vojsku přesunout se od Teplé přes kraje Plzeňský, Bechyňský a Prácheňský 
k Drozdovicům na Dyji („…Transeuntes itaque de Tepla per provincias Pilzensem, Bechinensem, 
Prachnensem...“; Emler, J.: Fontes rerum bohemicarum II., Praha 1874, str. 328). V jižních Čechách 
byly podle této zprávy zřejmě pouze dva kraje – Prácheňský a Bechyňský. A to přesto, že se 
v pramenech 14. století setkáváme s pojmy kraj Vltavský, Chýnovský, Bechyňský, Doudlebský, 
Netolický, Volyňský, Prácheňský a Bozenský. Je to důsledkem dobového užívání slova „provincia“ 
ve více významech - dělení pro církevní, berní a jiné účely. (Sedláček, A.: O starém rozdělení Čech 
na kraje. Praha 1921, str. 26) Bechyňský kraj pojímal oblast Chýnovska, Doudlebska, Netolicka a 
Vltavska. V 15. století byla mezi oběma kraji stanovena hranice po toku řeky Vltavy, a to zhruba od 
Zvíkova přes České Budějovice až k zemskému pomezí. Rozsáhlost Bechyňského kraje vedla roku 
1751 k rozdělení na menší kraje Táborský a Budějovický. (Tamtéž, str. 121)  
Jiným správním celkem bylo bechyňské arcijáhenství. Zahrnovalo sedm děkanátů: bechyňský, 
vltavský, chýnovský, doudlebský, netolický, bozenský, pracheňský. (Tamtéž, str. 13)  
65 Sedláček, A.: Hrady VII., str. 18. 
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Proč ztratila Bechyně své výjimečné postavení ve východní části jižních Čech, 

nevíme. Jisté však je, že ji král Václav I. daroval s rozsáhlými statky pražskému 

biskupství. Zájem o navrácení „hory Bechyně“ projevil už roku 1268 jeho nástupce 

král Přemysl Otakar II. Získal Bechyni zpět a vybudoval tu královský hrad.66 

Představu o rozsahu osídlení kolem Bechyně nám dávají listiny z druhé 

poloviny 13. století. Roku 1268 byla uzavřena smlouva o výměně některých statků 

mezi pražským biskupem Janem III. a králem Přemyslem Otakarem II. Biskupství 

postoupilo královské komoře mimo jiné i část vltavotýnského zboží.67 K uvedenému 

obchodu se roku 1295 vrací jiná listina a podává nám přesnější výčet nových 

královských statků na Bechyňsku. Mezi jiným tu zmiňuje především horu 

Bechyně.68 Takové označení však nepovažujeme za důkaz, že by místo bylo před 

rokem 1268, tedy v době biskupské správy, pusté. Roku 1268 přikoupil král 

k Bechyni ves Radětice.69 

Oporou církevní moci v oblasti dolní Lužnice bylo biskupské vltavotýnské 

zboží. Dnešní město Týn nad Vltavou se nachází asi dva kilometry nad ústím 

Lužnice do Vltavy. Dříve se tu na pravém břehu Vltavy rozkládal biskupský dvůr. 

Jméno „Týn“, tj. sídliště opevněné dřevěnou hradbou, jež se v Čechách užívalo v 10. 

až 12. století, napovídá ve velmi brzké biskupské držení.70 Podobně vyznívá 

Kosmova poznámka, že vše, co počátkem 12. století držel pražský biskup, bylo 

podle rady sv. Vojtěcha církvi uděleno knížetem Boleslavem.71 My se spokojíme 

                                                 
66 K zájmu o Bechyni vedla krále patrně absence opěrného bodu zeměpanské moci v kraji po roce 
1250. Ziskem Bechyně se mu podařilo vrazit klín mezi državy krumlovské a rožmberské větve 
Vítkovců. (Šmahel, F. a kol.: Dějiny Tábora I./1, str. 97) 
67„…bona…, que habuimus in Wesche, Tuklek, Hosti, Dubrauiche, Netehouiche, Nuziche, 
Hodoniche, Wranow, in provincia Bechinensi,…“. (Emler, J.: Regesta diplomatica nec non 
epistolaria  Bohemiae et Moraviae II.,  Praha 1882, str. 240) 
68 „…item in provincia Bechinensi montem dictum Bechin; item villas dictas Hodonicz, Nuzicz, 
Netechowicz, Wesce et Dubraua; item in Reka piscatores cum molendinis et naulo in flumine dicto 
Luznicze; in Tuklek unam terram, in Wranow duas curias, ac medietatem ville dicte Hosty.“ (Tamtéž, 
str. 727)  
69 Chleborad, A.: Popis okresu, str. 399. 
70 Šmilauer, V.: Osídlení Čech, str. 69 - 70. 
71 Kronikář mohl znát později ztracenou nadační listinu biskupství. (Sedláček, A.: Hrady VII., str. 35) 
Na druhou stranu je třeba připomenout, že počátky přemyslovských hradů v této části Čech - Práchně 
a Písku - se datují teprve do 11. století.  
Jen těžko si můžeme představit, k čemu by bylo na konci 10. století pražskému biskupovi rozsáhlé 
nekolonizované území. Kronikářovy myšlenky zřejmě ovládala lítost nad stavem pražského 
biskupství, oslabeného vznikem olomouckého konkurenta. K problému více Láník, J.: Vývoj 
pozemkové držby pražského arcibiskupství od 10. do 14. století. In: Historická geografie 20/1982, str. 
115, 117. 
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s konstatováním, že roku 1186 je připomínán týnský arcijáhen Krištofor a první 

písemná zmínka o osadě nese datum 1229.72  

Biskupské zboží se rozkládalo po obou březích řeky Vltavy, včetně oblasti při 

ústí Lužnice. Za dob krále Václava I. k němu náleželo také Bechyňsko, a jiné statky 

na dolním toku řeky Lužnice. Část tohoto zboží byla předmětem výše zmiňovaného 

obchodu mezi biskupem Janem III. a králem Přemyslem Otakarem II. Z podobných 

transakcí se poprvé dovídáme o dalších, týnskému dvoru vzdálenějších osadách. Tak 

roku 1283 odprodal biskup Tobiáš dvě stejnojmenné vsi Řepeč a osadu Bečice panu 

Jindřichovi z Příběnic.73 Později byly do rožmberského panství začleněny i 

Radimovice a Čelkovice na Táborsku.74 V 70. letech 14. století slyšíme poprvé o 

arcibiskupské vsi Koloměřice, ležící na pravém břehu Vltavy v blízkosti toku 

Lužnice vedle již zmiňovaných Hostí.75 

Ve 13. století vstupuje do dějin jižních Čech nový a pro dějiny povodí dolní 

Lužnice klíčový činitel - Vítkovci. Nejstarším doloženým předkem rodu byl Vítek 

z Prčice. Tento velmož, od 60. let 12. století stolník krále Vladislava I. a později 

kastelán hradu Prácheň, položil základy rodové moci. Ačkoli je jméno Vítkovců 

obvykle spojováno s vlastním územím jižních Čech, je třeba si uvědomit, že původní 

rodové državy se rozkládaly na Sedlčansku a dolní Lužnici.76 Ze čtyř jasně 

doložených Vítkových synů měli v oblasti dolního toku řeky Lužnice zboží Vítek 

Starší, zakladatel krumlovské linie, jež byl držitelem Sepekova a Skalice u 

Milevska,77 Vítek Mladší, zakladatel rožmberské linie, roku 1243 uváděný na hradě 

Příběnice,78 a konečně Vítek z Klokot, předek landštejnské a třeboňské větve rodu, 

připomínaný roku 1220.79  

                                                 
72 Sedláček, A.: Hrady VII., str. 266. 
Románský kostel sv. Kateřiny, zdvižený roku 1068 biskupem Jaromírem, posunuje existenci osady už 
do 11. století. (Sakař, J.: Dějiny města Týna I., str. 8 – 9) 
73 „…episcopatui predicto minus utiles, quarum due vocantur uno nomine Rzepecz et tercia vocatur 
Bethcici…“. (Emler, J.: Regesta II., str. 557)  
Dvě osady nazývané jedním jménem Řepeč jsou Řepeč a Řepečky (později zvané Kášovice). 
74 Roku 1307 je od biskupa Jana IV. získal pan Jindřich z Rožmberka. (Tomek, V. V.: Dějepis I., str. 
362) 
Pro jistotu dodáváme, že Jindřich z Příběnic a Jindřich z Rožmberka jsou jedna osoba. Srovnej: 
Sedláček, A.: Hrady VII., str. 68.  
75 „Ville:…Hostych, Kolymirzicz…“ (Emler, J.: Deset urbářů českých z doby před válkami 
husitskými. Praha 1881, str. 342) 
76 Vaníček, V.: Velké dějiny zemí Koruny české II., Praha a Litomyšl 2000, str. 194 - 195. 
77 Tamtéž, str. 197. 
78 Sedláček, A.: Hrady VII., str. 67. 
79 Sedláček, A.: Hrady IV., str. 151. 
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Zatímco Klokoty byly zřejmě nejstarším sídlem Vítkovců na dolní Lužnici, 

hrad Příběnice (později také blízké Příběničky) se stal  hlavním opěrným bodem 

zdejší moci rodu.80 Dochovaný rožmberský urbář z roku 1379 rozlišuje na dolní 

Lužnici dvě panství: Příběnice a Příběničky. Prvně jmenované panství se rozkládalo 

po celém levém břehu řeky až k Soběslavi, v oblasti dnešního města Tábor řeku 

překračovalo a zasahovalo k Sepekovu. Správní obvod hradu Příběničky ležel 

výhradně na pravém břehu Lužnice, severním směrem pak zahrnoval území sahající 

až k Borotínu.  

Většina osad (z námi sledované oblasti) uvedených v urbáři je písemně 

doložena již před rokem 1379. Kupříkladu o Dražicích slyšíme již roku 1361, kdy 

byl na zdejší faru bratry Petrem, Oldřichem a Janem z Rožmberka podán farář 

Jakub.81 Podobně je k roku 1352 připomínána fara v Malšicích.82 Přesto urbář 

obsahuje několik nových jmen: Dobřejice, Dražičky, Drhovičky, městečko Latrán, 

Hnojná Lhotka, Oltyně, Potálov, Slapy, Slavňovice, Všechlapy a Zahrádka.83   

Kromě rodu červené růže budovali na dolní Lužnici své panství také jejich 

příbuzní z hradecké větve – páni z Ústí. Svou moc opírali o stejnojmenné město na 

Lužnici, dnešní Sezimovo Ústí. Jeho zakladateli byli pravděpodobně sami Vítkovci, 

ačkoli ani královská fundace není zcela vyloučena.84 Ústí, založené před polovinou 

13. století, je poprvé zmíněno v závěti pana Voka z Rožmberka z roku 1262.85 

S dějinami města Ústí je spjata nedaleká ostrožna nad soutokem Tisměnického 

potoka a řeky Lužnice - území dnešního města Tábor. O pravděpodobné shodě místa 

s Ptolemaiovou osadou Koridorgis jsme mluvili výše. Kupecká osada nepochybně 

časem vzala za své – snad po ní však zůstaly stopy.86 Nové osídlení tu patrně 

                                                 
80 Příběnice jsou poprvé doloženy v listinách z let 1243 – 44, tehdy se po nich psal Vítek Mladší. O 
hradu slyšíme roku 1284. Protilehlý hrádek Příběničky vznikl zřejmě koncem 13. století za bojů mezi 
stranou Tobiáše z Bechyně a Vítkovci. (Šmahel, F. a kol.: Dějiny Tábora I./1, str. 94)  
81 Cikhart, R.: Táborsko IV., str. 15. 
82 Tamtéž, str. 59. 
83 Truhlář, J.: Urbář zboží rožmberského z roku 1379. Praha 1880, str. 14 – 16 a 44. 
Dataci Hnojné Lhotky srovnej: Roku 1340 král Jan „…ves Lhotu, která naň spadla po smrti Kunše ze 
Lhoty, dal Janovi z Malšic“. (Profous, A.: Místní jména v Čechách II., Praha 1949, str. 538)   
84 Páni z Ústí drželi město i kraj jen zástavně jako statky komory královské. (Sedláček, A.: Hrady IV., 
str. 135) 
85 Šmahel, F. a kol.: Dějiny Tábora I/1., str. 101. 
86 „ …Na místě ohrady té, jež snad již za dob římských stávala, zůstal potom jen kopec Hradiště 
řečený, na němž hrad a městečko znovu povstaly. Snad je založil Vítek z Hradiště (Witco de Gredis) 
r. 1232 připomenutý, jehož zajisté k Vítkovcům počítati musíme;“ (Sedláček, A.: Hrady IV., str. 135) 
Argumenty proti spojování Vítka z Hradiště s táborskou lokalitou podává Šimák, J.V.: Středověká 
kolonizace. Praha 1898, str. 1156. 
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povstalo během 13. století. Důležitá role přitom připadla hradeckým Vítkovcům, 

kteří lokalitu drželi pravděpodobně v dědičné zástavě. Zvýšený zájem královské 

komory o ostrožnu probuzený objevem drahých kovů na nedalekém Ústecku 

v sedmdesátých letech 13. století vedl k ozbrojenému střetu. Teprve nedávno 

založený hrad i město z něj vyšly v troskách.87 Své panství tu zřejmě zachovali páni 

z Ústí, v jejichž držení je hrad připomínán roku 1370. Toto období trvá do jara roku 

1420, kdy bylo město obnoveno ústeckými husity. 

Pražské biskupství, resp. arcibiskupství a rod Vítkovců, především jeho 

rožmberskou větev, můžeme považovat za hlavní kolonizátory oblasti dolního toku 

řeky Lužnice. Zatímco biskupská moc sem proniká z jihu, z Vltavotýnska, Vítkovci 

postupují ze Sedlčanska. Mezi jejich dominii se na obou březích řeky tísnila řada 

drobného zboží. Léta 1218 je poprvé uvedeno jméno pozdější vsi Srlín88 a rok nato 

slyšíme o Drhovicích, sídle vladyky Wolchmara de Druhoviz. Později přešla tato ves 

do majetku louňovického kláštera.89 Ve stejném roce se činí zmínka o Pribislauovi 

ze Senožat.90 Na Dobronicích seděl v roce 1220 Dobroňův syn Jan.91 Ves Stádlec 

určil král Václav II. k nadání za spásu duše své matky Kunhuty. Roku 1287 ji pan 

Jindřich z Rožmberka spolu s Křídou vyměnil se Závišem z Falkenštejna a obě 

včlenil do příběnického panství.92 Tvrz s pivovarem v Opařanech koupil v roce 1268 

král Přemysl Otakar II.93 Ve 14. století se poprvé setkáváme s Ratajemi. Po zdejší 

tvrzi se roku 1360 psal Petr Stolice z Rataj.94 O vsi Bežerovicích se děje zmínka za 

                                                 
87 Hrad byl s velkou pravděpodobností postaven v 70. letech 13. století králem Přemyslem Otakarem 
II. Naopak otázka existence městské zástavby nedošla u badatelů jednotného názoru. Nicméně, 
jelikož se před královským záborem na ostrožně připomíná pouze menší opevněné sídlo manů 
hradeckých Vítkovců (1267, Konrád a Hněvek de Radisch), byla by i fundace města záležitostí krále. 
Archeologické nálezy, prováděné v Táboře ve druhé polovině 20. století, existenci zdejšího města ve 
13. století definitivně potvrdily. (Šmahel, F. a kol.: Dějiny Tábora I./1, str. 97 – 98) 
 Srovnej námitky snesené proti existenci jakéhokoli města na táborské ostrožně před husitským 
založením, viz. Šimák, J. V.: Středověká kolonizace, str. 1157. 
K možným variantám průběhu sporu, založeným mimo jiné na rozboru pozdní veršované skladby 
„Král Přemysl Otakar a Záviše“ z konce 60. let 15. století, více Šmahel, F. a kol.: Dějiny Tábora I./1, 
str. 98 – 99.  
88 Profous, A.: Místní jména IV., Praha 1957, str. 153. 
89 Cikhart, R.: Táborsko IV., str. 16. 
90 Profous, A.: Místní jména IV., str. 46. 
91 Profous, A.: Místní jména I., str. 363. 
92 Cikhart, R.: Táborsko IV., str. 45 a 84. 
93 Chleborad, A.: Popis okresu, str. 377. 
94 Tamtéž, str. 418. 
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vlády Jana Lucemburského.95 V nedalekých Sudoměřicích byl v roce 1384 postaven 

kostel Všech svatých.96 

Díky dochovaným urbářům z druhé poloviny 14. století máme přibližnou 

představu o hustotě osídlení námi sledované oblasti. Síť osad, kterou soupisy 

zachycují, se ukázala jako relativně velmi stabilní a až na drobné výjimky je zřetelná 

dodnes. Při jejím studiu však nesmíme zapomínat, že pozdní zápis osady či dvora 

naprosto nevylučuje možnost jeho předchozí existence. Sídlo prostě mohlo po 

určitou dobu unikat pozornosti a nebýt zaznamenáno.97 Podobný mohl být případ 

Černýšovic, uváděných roku 1390.98 V následujícím století poprvé čteme o Starém 

Sedle (1412),99 Bechyňské Smolči (1432)100 a Všechově (1433).101 Haškovcova 

Lhota se hlásí roku 1511.102  

Na konci 15. století bychom proces osídlování oblasti dolního toku řeky 

Lužnice mohli považovat za ukončený. Skutečně, téměř všechny současné obce 

kladou své počátky před toto datum. Místní přírodní podmínky nebyly 

pravděpodobně příliš příhodné pro husté osídlení a nejlepší lokality byly osazeny 

hned zpočátku. Vznikly dva nápadně výrazné řetězy osad, táhnoucí se při obou 

březích řeky od Týna nad Vltavou až po Tábor.  

V následujících stoletích se charakter osídlení příliš nemění. Novými přírůstky 

jsou převážně vrchnostenské dvory, které kolem sebe soustřeďují skupinky 

poddanských stavení. V soupisech jsou připomínány také myslivny a samoty. Tak se 

v Berní rule poprvé setkáváme se vsí Koloděje, jež vznikla kolem stejnojmenného 

vrchnostenského dvora.103 V soupise zboží stádleckého statku se nově uvádí ves 

                                                 
95 Tamtéž, str. 266. 
96 Tamtéž, str. 453. 
97 Například ves Bečice, zanesená v rožmberském urbáři roku 1379, měla za sebou již téměř stoletou 
historii - roku 1283 ji koupí získal Jindřich z Příběnic. Lepší byla zřejmě situace na církevních 
statcích.  
Nebo mohla být osada v době sepsání urbáře součástí jiného panství, a tak, zvláště jednalo-li se o 
drobné vladycké zboží, unikat pozornosti poměrně dlouho. Přesto spatřujeme vysokou hodnotu 
urbářů v prostém faktu, že sídla chybějící v soupisech s velkou mírou pravděpodobnosti dosud 
neexistovala. 
98 Profous, A.: Místní jména I., str. 299. 
99 Profous, A.: Místní jména IV., str. 31. 
100 V letech 1432 – 1450 patřila vesnice Táborské obci. (Chleborad, A.: Popis okresu, str. 441) 
Nejstarší zmínka u A. Profouse se datuje k roku 1511. (Profous, A.: Místní jména IV., str. 115) 
101 Profous, A.: Místní jména IV., str. 593. 
Do  skupiny sídel doložených v 15. století by samozřejmě náleželo i město Hradiště hory Tábor – 
v případě, že odmítneme existenci zdejší městské zástavby už ve 13. století.  
102 Profous, A.: Místní jména I., str. 536. 
103 Národní archiv Praha, Berní rula – Bechyňsko, inv. č. 4. 
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Valtin.104 Na Müllerově mapě Čech jsou již zakresleny Červený dvůr u Malšic, 

Kamenný dvůr u Bechyně a ves Homolov ležící poblíž Koloděj nad Lužnicí. 

Tereziánský katastr přináší další přírůstky – bechyňský Nový dvůr105 a dvůr Odměna 

náležející stádlecké vrchnosti.106 Z osad se poprvé doslýcháme o Kozíně a 

bechyňském předměstí Lišky.107 V topografii Jaroslava Schallera, vydané roku 1790, 

nově figurují Hutě u Bechyně108 a samota Rybák.109 V první polovině 19. století 

vznikají Lány (Staré), poprvé jsou zaznamenány v Kreibichově mapě.110 Myslivna 

Bezinky vzniká nejpozději roku 1842,111 na Nové Lány si budeme muset ještě 

počkat – uváděny jsou teprve roku 1854.112 Samotu Kopaniny najdeme u F. 

Palackého.113 V průběhu 20. století přibývají drobná sídelní seskupení a chatové 

osady na březích řeky Lužnice. Zabývat se jimi by však znamenalo překročit námi 

stanovenou časovou hranici.  

Přes uvedené přírůstky zůstávala hustota osídlení oblasti poměrně nízká.  Síť 

osad přitom od počátku zároveň řídla. S trochou nadsázky můžeme dokonce říci, že 

počet nově vzniklých osad pouze vyrovnával množství zpustlých.  Zatímco byla 

zakládána nová sídla, zaniklo několik starších osad. Některé byly po čase obnoveny, 

jiné zmizely nadobro a v lepším případě po sobě zanechaly alespoň pomístní název 

lokality. Na vině mohl být požár, nevýhodná poloha nebo i prostý odchod obyvatel 

do blízkého města, válečné konflikty nepočítaje. Jindy došlo k začlenění vsi do 

sousední obce.114 

                                                 
104 Tamtéž, inv. č. 4.  
S vesnicí jména „Waldin“ se setkáme také v Soupise poddaných z roku 1651. (Kokošková, Z. - 
Sedláčková, H. – Zahradníková, M.: Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Bechyňsko II., Praha 
1997, str. 487) Nejedná se snad o nynější osadu Hájky, kterou A. Profous datuje až rokem 1842?  
105 Chalupa, A. – Lišková, M. – Nuhlíček, J. – Rajtoral, F.: Tereziánský katastr český III., Praha 1970, 
str. 418. 
106 Tamtéž, str. 443. 
107 Chalupa, A. – Lišková, M. – Nuhlíček, J. – Rajtoral, F.: Tereziánský katastr český II., Praha 1966, 
str. 322. 
108 Schaller, J.: Topographie des Königreichs Böhmen XIV., Praha a Vídeň 1790, str. 141. 
109 Tamtéž, str. 132. 
110 Šmilauer, V.: Osídlení Čech, str. 242. 
111 „Jägerhaus Bezynky“ (J. G. Sommer: Das Königreich Böhmen X., str. 33. 
112 Roku 1854 se poprvé uvádějí Staré a Nové Lány odděleně, do té doby známe pouze Lány. 
(Profous, A.: Místní jména II., str. 483) 
113 Palacký, F.: Popis království českého. Praha 1848, str. 276. 
114 V důsledku husitských válek zaniklo městečko Latrán pod Příběnicemi, snad i ves Potálov (dnes 
les mezi Černýšovicemi a Všechlapy). Řepečky (dnes Kášovice) byly obnoveny, stejně jako 
Sezimovo Ústí. Lišky se staly městskou částí Bechyně, Bílinu pohltily Koloměřice, Horka asi 
splynula s Bežerovicemi. Z jiných důvodů zanikl Cabrov u Koloděj a tvrz Vesce u Černýšovic. 
(Roubík, F.: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha 1959, str. 54 – 57) 
Srovnej Cikhart, R.: Zašlé vesnice na Táborsku. In: ČSPS XXVIII./1920, Praha 1922. 
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4.2. Dolní Lužnice v síti starých stezek a silnic. 

 

Jak bylo řečeno výše, některé řeky byly odpradávna využívány jako dopravní 

tepny. Buď přímo, formou vodní dopravy, nebo nepřímo tím, že jejich okolí, 

především tvar a celková podoba koryta, umožňovalo pohodlnější průchod jinak 

obtížným terénem hornatých krajin. Kromě pozitivních znaků nesmíme samozřejmě 

zapomenout ani na nevýhody takového cestování, jak byly naznačeny v jiné 

kapitole. 

Řeka Lužnice uvedené podmínky splňovala. Nejpříhodnější prostředí pro 

cestování nabízela v oblasti středního toku mezi dnešním Veselím nad Lužnicí, 

respektive Soběslaví, a Táborem. Více na jih znemožňoval cestu podmáčený, 

močálovitý terén Třeboňska (můžeme jej zhruba vymezit linií Veselí nad Lužnicí, 

Třeboň, Nové Hrady a České Velenice), blatná pole ale najdeme i v okolí Soběslavi. 

Velkou výhodou byla relativní otevřenost regionu na sever do středních Čech a také 

na jihu - na rozdíl od neprostupné Šumavy v někdejším Prácheňsku - je pás hor 

nižší, navíc podél toku řeky poměrně prostupný. 

Ve dvou následujících podkapitolách se pokusíme vykreslit síť stezek v povodí 

dolní Lužnice. Předpokládáme, že existovala přímá souvislost mezi průběhem stezek 

a hydrografickým profilem krajiny. Proto považujeme za nezbytné lokalizovat 

známá místa používaná k přechodu přes řeku. 

 

 

4.2.1. Síť stezek v povodí dolní Lužnice 

 

V předešlé kapitole zabývající se postupem osídlování lužnické krajiny jsme 

rozborem pravěkých, respektive raně středověkých hradišť poukázali na vysokou 

pravděpodobnost existence stezky vedoucí podél toku Lužnice. Jdouc převážně po 

pravém břehu, sledovala předpokládaná komunikace celý oblouk řeky na Táborsku, 

a to od Soběslavi (hradiště Svákov) až po její vyústění do Vltavy. Na ni se 

napojovaly další stezky, jimiž byla celá oblast protkána.  

Rozplést tuto síť stezek a pozdějších silnic v povodí dolního toku řeky Lužnice 

nebude nikterak složité. Úroveň současných znalostí této problematiky je naštěstí 
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dosti vysoká. Opírá se nejen o rozbor písemných pramenů, nýbrž v neposlední řadě 

také o průzkum archeologické povahy.  

Mezi důležité stopy, jež nám mohou pomoci při určování pravděpodobného 

průběhu starých stezek, patří zvláštní terénní úpravy, tzv. brány či branky. Zemské 

brány, které v hraničním hvozdě střežily vstup do země, připomíná kronikář 

Kosmas.115 My máme ale na mysli místa spíše regionálního charakteru – 

vnitrozemské branky, situované do vojensky snadno hájitelných míst, sloužící ke 

kontrole cest apod. Často mívaly podobu hluboké úvozové cesty, jež byla 

v minulosti nějakým způsobem zahrazena, mohly ale využívat třeba i pravidelných 

říčních záplav.116 Ačkoli po většině  těchto strážnic se dávno slehla zem, zůstala 

někde jejich památka zachována v místním názvosloví.117 Dokladem jejich existence 

jsou i dosud čitelné terénní stopy.  

Vodítkem nám mohou být také rozličné orientační značky, používané 

v jednotlivých obdobích. Dnes bychom sice už těžko hledali mohyly nakupené 

z kamení, přesto určité ukazatele máme k dispozici. V době křesťanské se totiž při 

zemských cestách objevují kapličky, většinou orientované čelem ke stezce.118 Jednu 

z nich dokládá ještě koncem 19. století J. K. Hraše v Ratajích nad potokem Smutná, 

hned za mlýnem.119 Stála u silnice vedoucí z Bechyně na Sepekov a dále k 

Milevsku. Že tudy cesta skutečně vedla, napovídá dále objev pozůstatků někdejší 

kovárny v blízkosti zmiňované kaple.120 

                                                 
115 Tak kupříkladu vypráví, že přední mužové moravští vyšli vstříc knížeti Spytihněvovi „…již za 
strážnou branou v polích u Hrutova…“. (Hrdina, K.- Bláhová, M.: Kosmova kronika, str. 98) Nebo 
po smrti pražského biskupa Šebíře svolal kníže Vratislav pro novou volbu sněm k strážné bráně, kudy 
se chodí do Polska. (Tamtéž, str. 105) 
116 Švehla, J.: Táborsko II., str. 15. 
117 Jako příklad uveďme obec Mezivrata. Zajímavý je také případ Dobřejic, kde soused bydlící u 
branky byl i v pozdější době nazýván „Brančák“, ačkoli se ve skutečnosti jmenoval jinak. (Švehla, J.: 
Táborsko II., str. 15) 
Také nám se podařilo s pomocí místních starousedlíků onu „branku“ v Dobřejicích nalézt. Jde o 
úvozovou cestu v obci vedle domu rodiny Šlechtů, č.p. 1. Pod ním přes ulici stojí dům č.p. 28, dříve 
nazývaný „u branky“. 
118 Nejen kapličky, nýbrž také kostely, křížky a boží muka mohou být svědky starobylosti cesty. 
Můžou být pokračovateli starších staveb a plnit výše zmíněnou orientační funkci. (Květ, R. – Řehák, 
S.: Historické stezky jako předmět geografického výzkumu. In: Pravěk; Nová řada 3/93, Brno 1995, 
str. 232) 
119 Hraše, J. K.: Zemské stezky, strážnice a brány v Čechách. Nové Město nad Metují 1885, str. 15 – 
16. 
Podle svědectví obyvatel obce Rataje byla kaple zbořena v dobách komunistického režimu. 
120 J. K. Hraše upřesňuje, že na místě někdejší stezky stojí živnost č. 43 a mlýn č. 42. (Tamtéž, str. 46) 
Kromě kováren stály u cest v určitých intervalech také hospody.  
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V neposlední řadě přicházejí v úvahu místní názvy. Kupříkladu na průběh 

obchodní stezky bychom mohli usuzovat u vesnic Hosty a Hlavatce.121  

Dodejme ještě, že pro určení směru starých cest je nezbytná také analýza 

krajiny. Lokalizací míst vhodných k překonání vodního toku – brodů, přívozů a 

později mostů, jež zvláště v povodí velkých řek hrály tak významnou úlohu - 

získáme ucelenější představu o vlivu řeky na utváření jejího okolí. Tato 

problematika bude náplní následující podkapitoly. 

Právě s ohledem na archeologické nálezy, uvedené v kapitole věnované 

osidlování oblasti, a zachované terénní úpravy, uvažuje Josef Švehla, že oblastí 

procházely dvě stezky. Prvně jmenovaná dodržovala směr od severu k jihu a  

postupovala z krajiny Voticka přes Mezivrata, Miličín a  Borotín do Hradiště (dnešní 

Tábor). Odtud pokračovala, nejprve po pravém a posléze po levém břehu řeky 

Lužnice, směrem na Ústí (dnešní Sezimovo Ústí), Skalici, Rybovou Lhotu a Svákov 

k Dráchovu. Za Dráchovem se vyhnula blatům kolem Veselí nad Lužnicí a přes 

Trhové Sviny a Nové Hrady zamířila Všerubským průsmykem na Vitoraz. Druhá 

stezka směřovala z Chýnova na Hradiště. Zde se stáčela na jih a po pravém břehu 

dolního toku řeky Lužnice dosáhla Bechyně, odkud pokračovala dále k Vltavě.122 

Křižovatkou obou cest byla osada Hradiště.  

Oblouk toku řeky Lužnice pak protínaly dvě spojnice. První vedla ze Skalice 

na západ přes Želeč, Oboru, Maršov a Malšice k Dobřejicím, kde se za řekou 

napojovala na výše zmíněnou trasu Hradiště – Bechyně. Druhá přicházela ze západu 

k Bechyni a přes Sudoměřice, Hlavatce, Radimov a Nedvědice dosáhla u Svákova  

výše jmenované severojižní stezky Hradiště – Dráchov.123 

                                                 
121 Hosty poprvé doloženy roku 1268 jako „…in Hosti…“ (Profous, A.: Místní jména I., str. 635). 
Výklad slova hosti je však poněkud problematický. K dispozici máme totiž minimálně dva významy. 
Z. Winter rozborem řádu knížete Spytihněva II. pro labskou plavbu  vyvozuje, že už v 11. století jsou  
označováni jako hosté cizí kupci a obchodníci (latinsky hospes). (Z.Winter: Dějiny řemesel a 
obchodu v Čechách. Praha 1906, str. 24) 
Druhou možností jsou hosté jako hospites, tedy osobně svobodní nájemci půdy, z níž platili úrok. 
Mohli to být „…cizí osadníci, kteří se zavázali pracovati a úročiti, mohli to býti i domácí lidé, kteří na 
jednom panství nabyvše jakkoli svobody, odstěhovali se jako hosté na panství jiné. Půda od nich 
najatá jest ona terra hospitalis – země hostinská - v pramenech.“ (Tamtéž, str. 6 – 7.) 
V úvahu ovšem přichází i tradiční výklad z osobního jména Host. (Profous, A.: Místní jména I., str. 
635) Na souvislost názvu osady s obchodní stezkou by tedy poukazoval pouze první případ. 
U obce Hlavatce hledá A. Profous původ jména v přezdívce obyvatel – hlavatci jsou lidé s velkou 
hlavou. (Tamtéž, str. 621) Nicméně Hlavatci nesporně procházela důležitá cesta ze Soběslavi do 
Bechyně, mohla to být cesta „hlavní“. 
122 Švehla, J.: Táborsko II., Tábor 1922, str. 11. 
123 Švehla, J.: Táborsko II., str. 11. 
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Všechny uvedené trasy víceméně sledují místa významných archeologických 

areálů v oblasti. Procházejí kolem odkrytých hradišť, jejichž existence byla 

bezesporu vázána na blízkost důležité obchodní komunikace, a lokalitami s nálezy 

římských mincí a jiných předmětů.124 Určení jejich směru potvrzují i zjištěné 

lokality s brankami, které Josef Švehla nalezl na mnoha úsecích zmiňovaných 

dopravních tahů.125  

Některé z uvedených cest zůstaly v užívání i později. Ve středověku 

procházely povodím Lužnice dvě důležité zemské stezky: gmundská a vitorazská 

(jinak také česká). Obě spojovaly Prahu s oblastí rakouského Vitorazska, odkud 

pokračovaly dále na jih k Dunaji.126 

Cesta gmundská postupovala, jak uvádí J. K. Hraše, z Prahy na Benešov, přes 

Mili čín a Sudoměřice k Táboru a nedalekému Strkovu, aby pokračovala na Tučapy, 

Jindřichův Hradec, podél Nežárky ke Stráži a přes třeboňské rybníky do Gmundu.127 

Stezka vitorazská se od ní oddělovala u jmenovaného Strkova a po pravém břehu 

Lužnice dosáhla Veselí nad Lužnicí. Zde překonala řeku a zamířila na Budějovice, 

Trhové Sviny a přes Nové Hrady k Vitorazi.128 U Soběslavi se k vitorazské trase 

pojila odbočka ze stezky linecké. Směřovala na Bechyni, kde se stočila na sever, na 

Haškovcovu Lhotu, Rataje a Sepekov. Z Milevska vedla k orlickému přívozu a na 

levém břehu Vltavy se v Mirovicích napojila na cestu lineckou.129 

Jak vidno, jmenované stezky se v některých místech kryjí. Nejvíce zřetelné je 

to v úseku severně od města Tábor a dále mezi Táborem a Soběslaví. Velká 

pravděpodobnost shody je i ve směru Soběslav – Sudoměřice - Bechyně.  

Ačkoli význam vitorazské stezky postupně upadal, úsek podél toku Lužnice ve 

směru Tábor – Soběslav, respektive Veselí nad Lužnicí, zůstal oblíben i za vlády 

                                                 
124 Kromě nálezů vykopaných v Táboře – mince císaře Hadriána a bronzové sošky kančíka – byly 
římské mince nalezeny také v Dobronicích, Ústí a Soběslavi. (Tamtéž, str. 11.) 
125 Jsou to: 
- ve směru Mili čín – Dráchov: Mezivrata, Miličín, Borotín, Hradiště, Skalice, Rybová Lhota,    
Dráchov, 
- ve směru Svákov – Bechyně: Nedvědice, Hlavatce, Sudoměřice, 
- ve směru Skalice – Dobřejice: Skalice, Želeč, Obora, Maršov, Malšice, Dobřejice.  
(Švehla, J.: Táborsko II., str. 11)  
126 K problematice zemských stezek více Hraše, J.K.: Zemské stezky, strážnice a brány v Čechách. 
Nové Město nad Metují 1885; dále Roubík, F.: Silnice v Čechách a jejich vývoj. Praha 1938; a 
Trávníček, D.: Staré cesty na Vitorazsku a územní vývoj této oblasti. In: Historická geografie 
11/1973. 
127 Hraše, J.K.: Zemské stezky, str. 41. 
128 Tamtéž, str. 44. 
129 Tamtéž, str. 46. 
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habsburského rodu.130 V patentech z let 1756 a 1760 se objevuje mezi tzv. hlavními 

silnicemi jako součást linecké stezky vedoucí z Prahy přes Votici, Tábor, Veselí nad 

Lužnicí a České Budějovice do rakouského Lince. Nechybí ani v seznamu silnic, jež 

mají být vybudovány, popřípadě udržovány z prostředků silničního fondu, vydaném 

dvorskou kanceláří v roce 1781.131   

Klíčovou roli tu zřejmě hrál dnešní Tábor, důležitá křižovatka obchodních cest. 

Lužnice, tedy alespoň část jejího toku, byla součástí soustavy stezek pojících střední 

Čechy s oblastí Podunají. 

 

 

4.2.2. Vliv řeky na utváření sítě stezek 

 

Velké řeky znamenaly pro cestovatele mnohdy nepříjemnou, ba přímo 

nepřekonatelnou přírodní překážku. Proto byly vždy tak důležité lokality vhodné pro 

překonání vodního toku – brody. Především  k nim směřovaly důležité komunikace. 

Teprve později, před rokem 1400 spíše výjimečně, byly na místech starých brodů 

postaveny mosty. Ale jejich dřevěné konstrukce ohrožovaly ledy a povodně, a tak 

byly v době hrozícího nebezpečí na leckterých menších tocích sundávány. Kromě 

toho byla jejich stavba poměrně nákladnou záležitostí, navíc vzhledem k uvedenému 

nebezpečí s nejistou budoucností. Na druhou stranu se suché přechody přes řeku 

stávaly zdrojem financí. Pro pokrytí výloh spojených s jejich údržbou vybírali 

majitelé na svých mostech mýto.  

Jinou možností k překonání nepříjemné vodní překážky bylo využití některého 

z místních přívozů. Můžeme se domnívat, že loďky ovládané převozníky se 

uplatňovaly v prvé řadě v lokálním měřítku.132 Plnily funkci spojení mezi sídly či 

jejich částmi rozptýlenými po obou březích řeky. Tomu odpovídala i frekvence 

jejich provozu. Převoznické právo si běžně pronajímali mlynáři, kteří z něj odváděli 

patřičné nájemné do vrchnostenské pokladny. 

                                                 
130 Vitorazská stezka byla vytlačována novými, výhodněji jdoucími cestami, a už ve 13. století je 
spíše jen vozovou cestou. (Roubík, F.: Silnice v Čechách, str. 16) 
131 Tamtéž, str. 32, 37 – 38. 
132 Výjimkou bude přívoz v Podolsku na Vltavě, hojně využívaný pochodujícími vojsky během 
třicetileté války. 
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Řeka Lužnice nebyla v tomto směru žádnou výjimkou. Na charakteru jejího 

toku a přilehlého okolí záviselo do značné míry utváření dopravní sítě celého 

regionu. Nemáme tím na mysli jen požadavek vhodného terénu pro pohodlnou 

přepravu zboží a osob v oblasti říční nivy. Řeka Lužnice tvoří v táborské krajině 

mohutný ohyb, který – zvláště vzhledem k bažinatému terénu mezi Komárovem a 

Dráchovem – uzavírá levobřežní osady. Z tohoto důvodu byla odedávna důležitá 

místa vhodná k překonání jejího toku a právě k nim směřovaly komunikace.  

Naším cílem je odhalit taková místa na dolním toku řeky Lužnice. 

Poznamenejme, že se vzhledem k nedostatku písemných pramenů jedná o nelehký 

úkol. Naši práci proto postavíme na předpokladu, že se tato klíčová místa v průběhu 

doby výrazně neměnila, poněvadž byla pevnou součástí sítě stezek a silnic, kterou 

jsme nastínili v předchozí kapitole. 

Vrátíme-li se zpět k výše popsanému průběhu stezek, ať už celostátního či 

pouze místního významu, lze brod předpokládat na dvou místech: v Bechyni a mezi 

Dobřejicemi a Stádlecem. V případě Bechyně zprávy chybí. Je však nanejvýš 

pravděpodobné, že zde brod byl. Domníváme se, že v existenci takového místa 

spojujícího oba břehy řeky Lužnice je odpověď na poměrně dlouhý život zdejšího 

hradiště. Napovídá tomu i blízká poloha levobřežních sídlišť – Hradce u Nuzic a 

Chrobkova u Bežerovic. Nepředpokládáme, že  by toto osídlení zůstalo izolováno od 

obchodní stezky, jež vedla, a to v poměrně dlouhém časovém horizontu, podél 

pravého břehu dolní Lužnice.133 A konečně – někde v těchto místech překonávala 

řeku Lužnici stezka ze Soběslavi.  

Důležitý brod mohl být i jedním z důvodů zájmu krále Přemysla Otakara II. o 

„horu Bechyně“. I když tento panovník zřejmě nebyl stavitelem zdejšího dřevěného 

mostu. Tuto stavbu, první svého druhu na dolním toku řeky Lužnice, máme 

doloženou až z doby Jana Lucemburského. V bechyňském majetku královského 

podkomořího pana Oldřicha Pluha z Rabštejna se uvádějí mimo jiné dva mlýny nad 

mostem proti sobě na obou březích, zahrada za Lužnicí přes most a mlýn pod 

mostem na Lužnici. Jako odměnu za Pluhovy zásluhy o vysazení města Bechyně 

                                                 
133 Přirozeně není možné hledat takovou stezku bezprostředně při toku řeky. Připomínáme, že 
Lužnice se pod Táborem a v podstatě až skoro k Bechyni prodírá pahorkatinou.  
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osvobodil král jeho statky od všech městských břemen a platů.134 Most přetínal řeku 

přímo pod hradem, kolem kterého vedla vzhůru točitá cesta do města.135 

Podobu mostu známe až z doby mnohem pozdější. Je zachycen na dřevorytu 

hradu a města Bechyně zhotoveném kolem roku 1600.136 Ještě v této době byl 

dřevěný. O jeho významu svědčí fakt, že péče o most je výslovně zmíněna mezi 

privilegii, jež v roce 1444 udělil bechyňským měšťanům majitel panství pan Jan 

Bechyňka z Lažan. K tomu se vrchnost zavázala poskytnout městu dřevo potřebné 

na jeho opravu.137 

Údržba mostní konstrukce nepatřila ani v pozdějších dobách mezi laciné 

záležitosti. Proto se město snažilo zajistit si případnou pomoc i odjinud. Když stavěli 

hvožďanští sedláci v roce 1782 novou lávku přes potok Smutná, darovala jim obec 

na posilnění zdarma 12 mázů piva. Rok na to se situace opakovala, ale s podmínkou, 

že kdyby bechyňský most „…do velké škody přijíti měl, nápodobně též za mostem 

existirující vesnice s nějakou concurencí městu nápomocni býti mají“.138 Most byl 

důležitý pro město i pro jeho vrchnost. Například roku 1784 zapůjčil kníže na nový 

most 400 zlatých. Zatímco většina městské rady to přivítala s povděkem, obecní 

starší František Seybrt uvedl výši částky v pochybnost slovy „…že to žádná milost 

není, že páni tam vícej jezdí, ať si tu milost nechají“. Tato vzpurnost jej stála úřad a 

osm dní strávených v arestu.139 Párkrát ale bechyňští o most zřejmě přišli – snad 

v důsledku velké vody nebo obléhání města.  

Jan Müller, autor mapy Čech z roku 1720, zakreslil na dolním toku řeky 

Lužnice kromě Bechyně ještě dva další mosty – v Kolodějích a v Táboře.  

                                                 
134 Sedláček, A.: Hrady VII., str. 20. 
135 Tamtéž, str. 2. 
136 Dřevoryt Jana Willenberga z díla Bartoloměje Paprockého Diadochus. (Šmahel, F. a kol.: Dějiny 
Tábora I/1., obr. 4) 
137 Chleborad, A.: Popis okresu, str. 170.  
„…Soll die Obrigkeit das nöthige Holz zu dem Brückenbau in Bechin vorzustrecken, die 
Bürgerschaft aber selben ferner auf ihre eigenen Kosten zu führen verpflichtet sein.“ (Schaller, J.: 
Topographie des Königreichs Böhmen XIV., str. 135) 
138 Chleborad, A.: Ze starých pamětí Bechyně. Bechyně 1927, str. 22. 
139 Tamtéž, str. 23. 
V obou uvedených příkladech předpokládáme, že se jedná o most přes Lužnici, protože o jiném 
mostu v Bechyni nemáme zprávy. Přes potok Smutnou vedla z města pravděpodobně lávka. 
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Osada Koloděje, respektive Kaladý, vznikla teprve v 16. století.140 Roku 1543 

se zde v majetku rodu Čabelických ze Soutic uvádí jen přívoz a krčma.141 Někdy 

v polovině 16. století tu byl vystavěn poplužní dvůr, který kolem sebe soustředil 

poddanské osídlení. Majitelé panství vystavěli na místě přívozu most. Stalo se tak 

nejpozději v roce 1608, kdy pan Adam Čabelický  odkázal pro případ své smrti 

manželce „…tvrz Kaladey s dvorem popl. a ves, ves Netěchovice se dvorem, ves 

Doubravu s mlýnem pod touž vsí na Vltavě a řekou, Vesce, Tukleky s mostem přes 

řeku Lužnici.“142 Most byl nepochybně dřevěný. V první polovině 19. století dal 

kníže Karel Vratislav z Mitrovic postavit nový most se zděnými pilíři.143  

V průběhu husitských válek získala táborská obec mnohé rožmberské statky 

v povodí řeky Lužnice. Část tohoto zboží byla Táborským formálně potvrzena 

věčným mírem uzavřeným mezi panem Oldřichem z Rožmberka a Bedřichem ze 

Strážnice v roce 1437. Obecní panství se vedle jiného zboží rozrostlo o ves 

Čelkovice, ležící pod městským vrchem za řekou Lužnicí.144 Vyvstává tak před námi 

otázka: Jakým způsobem bylo zajišťováno spojení města se zbožím situovaným na 

levém břehu řeky Lužnice? Protože Táborská obec i sami měšťané měli 

v Čelkovicích značný majetek, se kterým čile obchodovali, navíc obě sídla dělila 

                                                 
140 Koloděje se ještě počátkem 20. století zvaly Kaladěje či Kaladý. Jméno osady zjevně pochází ze 
slova kaladěj, tedy výrobce kol. Jedná se o staročeskou obdobu dodnes živého jména Kolář. Snad se 
jednalo o jméno převozníka a krčmáře. (Profous, A.: Místní jména II., str. 287 – 288)   
Srovnej: „…patrně postupem času a zejména vlivem nářečí pozdějších obyvatel náboženství 
izraelitského upevnil se i dříve již také používaný název vsi Kaladý bezděky v „Kaladey“ (vyslov 
Kaladaj)…“. Zkomolením tak vznikly Koloděje. (Burian, J.: Tři doby břehů Lužnice. Koloděje nad 
Lužnicí 1922, str. 24) 
141 Připomeňme na tomto místě listinu z roku 1295, jež vypočítává zboží, které podstoupil roku 1268 
pražský biskup Jan králi Přemyslovi Otakarovi II. Na Bechyňsku král získal „montem dictum 
Bechin“ a dále mimo jiné „…in Reka piscatores cum molendinis et naulo in flumine dicto Luznicze.“ 
(Emler, J.: Regesta, str. 727) 
Kam ale máme jmenovaný přívoz zařadit? Protože „hora Bechyně“ byla pravděpodobně pustá a navíc 
zde žádný přívoz nemáme doložený, jsme názoru, že se jedná o doklad existence kolodějského 
přívozu. Nemůžeme ovšem ani vyloučit, zda nejde o jiný, odjinud nedoložený přívoz na dolním toku 
řeky. 
142 Sedláček, A.: Hrady VII., str. 276. 
Tukleky jsou dnes částí osady Vesce. Protože nelze předpokládat, že by takto blízko vedle sebe stály 
na řece dva mosty, musí se jednoznačně jednat o most v Kolodějích. Jeho existenci bezpečně 
potvrzuje kupní smlouva z roku 1625, kterou prodal Jan Čabelický z Podbořic „…tvrz Kaladý 
s dvorem poplužním, ves s mlýnem a mostem přes řeku i s tou řekou …“ Janovi Menceliovi 
z Kolsdorfu. (Sedláček, A.: Hrady VII., str. 277) 
143 Stavba proběhla před rokem 1844. (Burian, J.: Tři doby břehů Lužnice, str. 65) 
Zprávu o dřevěném mostu v Kolodějích nám podává také J. G. Sommer: „Gut Kaladey …1 St. n. von 
Budweis und 1 St. n. von Moldau – Thein, zu beiden Seiten der Luschnitz, über welche eine hölzerne 
Brücke führt“. (Sommer, J.G.: Das Königreich Böhmen; statistisch-topographisch dargestellt. IX., 
Praha 1841, str. 58) 
144 Cikhart, R.: Z minulosti Čelkovic. In: Jihočeský sborník historický, XIV./1941, str. 24. 
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v podstatě pouze řeka, předpokládáme zde most. Kdy ale mohl být postaven? 

Nejstarší zmínka pochází teprve z roku 1528. Tehdy Matěj tesař prodal „…mlejn 

v Napajedlách pod mostem“.145 Jednoduchá dřevěná stavba stála nad uvedeným 

mlýnem, kousek proti proudu řeky Lužnice pod měšickým jezem, a spojovala 

podměstí Koželuhy s protilehlými Čelkovicemi zhruba v místech dnešního 

čelkovického mostu. Je zachycena na kresbě Jana Willenberga z roku 1602.146 Jeho 

význam dokládá také zpráva z roku 1598, která uvádí, že  jeden člen konšelského 

úřadu města Hradiště hory Tábor měl v kompetenci opravu velkého mostu přes 

Lužnici.147 

Troufáme si však tvrdit, že spojení přes řeku zde bylo zajištěno již podstatně 

dříve. Nedovedeme si totiž představit, že by strategický význam pevnosti Hradiště 

byl oslaben izolací tohoto místa od levého břehu řeky. Ostatně, proč by v tom 

případě husité opouštěli město Ústí, kde most bezpochyby byl? To nás vede 

k závěru, že se pod hradem nacházel brod, pokud ne přímo most. Hledali bychom jej 

v oblasti podměstí Napajedla a možná právě ono napájení dobytka souviselo 

s místem, kde se dalo vstoupit do řeky. Uvedenou lokalizaci brodového úseku 

opíráme navíc o zprávu přísežných mlynářů z roku 1596, jež uvádí, že Václav 

Straka, mlynář v Napajedlích, se rozšířil jezem „…mimo potřebu svou, na škodu 

vobecní brod a silnici svobodnou, břehy sousedské, též mlejn hořejší, valchu 

soukenickou vše nad sebou návozy rozličnými oboustranně, zahradou a loukou tomu 

svobodným překazil“.148 Obecní brod tedy ležel nad Strakovským mlýnem.  

Už v poslední čtvrtině 16. století stál bezesporu most v Dobronicích. Podobně 

jako v předchozích případech tu dopravu přes řeku nejprve zajišťoval přívoz.149 Že 

zde byl vystavěn dřevěný most, se dovídáme v poněkud smutných souvislostech. 

Životopisec posledních Rožmberků Václav Březan vypráví, že 1. února roku 1586 

„…stala se nešťastná příhoda na novým mostě u Dobronic, že dřevo veliké, podval, 

zabilo pana Jana Hozlaura z Dobronic na týmž mostě; od kterýhož ourazu 

                                                 
145 Cikhart, R.: Paměti mlýna Veselých. In: Jihočeský sborník historický, XIV./1941, str. 90.  
146 Je také možné, že v Napajedlech stál původní most, který byl později ze strategických důvodů 
přeložen výše pod ochranu městských hradeb. Tím byla nucena k veliké oklice také cesta k mostu. 
(Thir, K.: Tábor jako pevnosť v minulosti. Tábor 1895, str. 67.) 
147 Mácová, L.: Městská správa v Táboře na počátku 17. století. In: Crkovský, Fr.: Tábor. Tábor 1970, 
str. 59. 
148 Tamtéž, str. 90. 
149 Sedláček, A.: Hrady VII., str. 36. 
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umřel…“150 Dobronický pán měl prostě smůlu. Pro nás je ale důležité, že kronikář 

most označil za „nový“. Máme to chápat tak, že zde dříve žádný most nestál nebo že 

byl pouze obnoven? Když si uvědomíme, že na mostě bylo vybíráno mýto,151 jak 

bylo ostatně tehdy obvyklé, předpokládali bychom, že se most objeví na některé 

z kupních smluv. Jelikož chybí i na dohodě, kterou si synové zemřelého Jindřicha 

z Hozlau roku 1572 rozdělili d ědictví,152 považujeme nešťastného pána Jana 

z Hozlau za stavitele prvního mostu v Dobronicích.  

Proč ale Jan Müller dobronický most nezakreslil do své mapy Čech? Možná 

uváděl pouze stavby, které ležely na významných komunikacích. V tom případě by 

nám odhalil význam kolodějského mostu, přes který vedla cesta z Týna nad Vltavou 

do Milevska. Naopak most táborský a dobronický by nám sem příliš nezapadal. 

Nebo autor mapy dobronický most prostě neznal? Při „životnosti“ tehdejších mostů 

by se nebylo čemu divit. Most skutečně neměl dlouhého trvání, zkázu mu snad 

přivodily neklidné časy třicetileté války. Tak lze vysvětlit fakt, že při prodeji 

dobronického panství P. V. Sattenwolfovi, rektoru koleje u sv. Klimenta v Praze, je 

roku 1691 uváděn pouze přívoz.153 Most byl obnoven teprve ve 20. století.  

Nakonec nesmíme zapomenout ani na most spojující rožmberskou pevnost 

Příběnice s protilehlým hrádkem Příběničky. Stavba vzala za své spolu s oběma 

hrady a nepochybně měla ryze soukromý charakter. Sloužila potřebám 

rožmberského panství – není tudíž napojena na žádnou důležitou komunikaci. 

August Sedláček most lokalizuje na malý ostrůvek v řece ležící vně příběnických 

jižních hradeb. Přidává zkazku o zděných pilířích mostu, které podle vyprávění 

pamětníků řeka odkryla za neobyčejně suchých let 1811 a 1842.154 V ruinách 

městečka v podhradí najdeme později myslivnu s hospodou a přívoz. Snad fungoval 

dříve než počátkem 20. století, kdy se o něm zmiňuje Emanuel Chalupný.155 

K nejstarším místům, kde bylo možno poměrně pohodlně překonat tok řeky 

Lužnice, patřil kromě Bechyně úsek řeky mezi Dobřejicemi a Stádlecem. Kousek 

                                                 
150 Březan, V.: Životy posledních Rožmberků I. Praha 1985, str. 327. 
151 Sedláček, A.: Hrady VII., str. 42. 
152 Tamtéž, str. 40 – 41. 
153 Hejna, J.: Paměti statků: opařanského, podbořského, dobronického a stadleckého. Tábor 1885, str. 
196 – 197. 
154 Sedláček, A.: Hrady VII., str. 63. 
155 Chalupný, E.: Vltava. Praha 1925, str. 71. 
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nad mlýnem, dnes známým jako Markovský, se nacházel brod, později i přívoz.156 

Lodní spojení obsluhoval zdejší mlynář. Podle dochovaných zpráv zaplatil roku 

1686 stádlecké vrchnosti z přívozu 4 zlaté a 40 krejcarů.157 Význam cesty Stádlec – 

Dobřejice postupně opadl tak, že koncem 19. století tudy „…zřídka kdo, leda 

kočující komediant své zvěsty nese na druhý břeh…“.158 Snad proto tu nebyl až do 

druhé poloviny 20. století postaven žádný most.159 

Asi 1,5 km odtud proti proudu řeky Lužnice zajišťoval spojení mezi jejími 

břehy jiný přívoz. Provozoval jej mlynář ze zdejšího Suchomelova mlýna. Pro 

srovnání s kolegou z Markovského mlýna - ještě v polovině 18. století platil 

z přívozu pouhých 33 krejcarů.160 Z výše této částky nám zároveň vyplývá lokální 

význam spojení, omezený pouze na potřeby obyvatel přilehlých usedlostí.    

Až do druhé poloviny 20. století fungoval přívoz v Hutích. Osada, ležící na 

levém břehu řeky, je od svého okolí dopravně poměrně izolovaná a přívoz zajišťoval 

její spojení s Bechyní. Hutě vznikly na konci 17. století, nicméně zdejší „Uiberfuhr 

über die Luschnitz“ dokládá až J.G. Sommer.161 Přívoz, užívaný především místními 

obyvateli, se nalézal u někdejší převoznické chalupy – dnes dům čp. 1.162 Ve druhé 

polovině 20. století byl nahrazen mostem. 

Poslední přívoz je doložen u dobronické papírny. Přepravoval mezi myslivnou, 

hostincem a dvěma chalupami na pravém břehu a bývalou továrnou na papír za 

řekou. 

Statisticky shrnuto, na dolním toku řeky Lužnice se v průběhu dějin nacházely  

tři nám známé brody (Bechyně, lokalita U Marků mezi Dobřejicemi a Stádlecem, 

Tábor), pět respektive šest mostů (v námi sledovaném období byly s velkou 

pravděpodobností všechny dřevěné) a sedm přívozů (přitom některé byly později 

                                                 
156 Josef, D.: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 1999, str. 343. 
Přívoz zmiňuje též Emanuel Chalupný. (Chalupný, E.: Vltava, str. 84) 
157 Hejna, J.: Paměti statků, str. 151. 
158 Borovský, F.A.: Čechy VII., Praha 1892, str. 54. 
159 Roku 1960 sem byl uměle přenesen řetězový most z Podolska na Vltavě. Dnes je národní 
technickou památkou. (Josef, D.: Encyklopedie mostů, str. 342 - 344) 
Důvodem umístění byla vhodná lokalita, ne potřeba posílení zdejší komunikace. Přívoz zde patrně 
sporadicky fungoval až do této doby. 
160 Hejna, J.: Paměti statků, str. 227. 
161 Sommer, J.G.: Das Königreich Böhmen X., Praha 1842, str. 34. 
162 Chleborad, A.: Popis okresu, str. 313. 
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vytlačeny novými mosty).163 Klíčové dopravní postavení na řece mělo město a hrad 

Bechyně. Jen pro srovnání – současný stav od ústí řeky Lužnice do Vltavy po Tábor 

je devět mostů a jedna lávka.164  

 

4.3. Shrnutí. 

 

Primárním faktorem v procesu osídlování Táborska a Bechyňska byla povaha 

toku řeky Lužnice, respektive podmínky, které řeka vytvářela. Troufáme si tvrdit, že 

předurčila průběh vzniku trvalých sídel, že její tok nastínil základní kostru postupu 

osídlování oblasti. Naše úvaha je zcela jednoduchá. Řeka členila reliéf zdejší 

krajiny, čímž umožňovala průchod stezkám. Ty zase směřovaly k místům, která se 

vyznačovala vhodnými podmínkami pro překonání vodního toku. Nejvýznamnější 

brod regionu ležel bezpochyby u Bechyně, proto zde vzniklo velmi brzy hradiště. 

Jiná sídla vznikla na křižovatkách obchodních cest – opět v blízkosti řeky, to je 

případ osady Tábor – Koridorgis (pokud souhlasíme s totožností obou sídel). Při 

srovnání obou sídlišť musíme konstatovat, že větší životnost prokázalo hradiště na 

bechyňské ostrožně. Považujeme to za důkaz důležitosti zdejšího brodu. Bechyně 

zůstala hlavním centrem oblasti do poloviny 13. století.  

Stezky vedoucí kolem řeky Lužnice se ukázaly jako poměrně stabilní v čase. 

Platí to především o úseku Soběslav – Tábor, kterým vedla gmundenská stezka. 

Podél cest se utvářelo druhotné osídlení. Starší hradiště sice zanikla, byla nicméně 

nahrazena osadami středověkého typu. Postup osídlování krajiny přitom probíhal 

proti toku řeky Lužnice, směrem na východ až k podhůří Českomoravské vysočiny, 

a navazoval na starší sídelní ostrůvky. V průběhu 12. století došlo k vytvoření 

základní sítě sídel, jež je znatelná dodnes. Vzhledem k povaze zdejšího terénu 

zůstala hustota osídlení poměrně nízká.  

                                                 
163 Jeden přívoz existoval ještě u města Tábor pod Brdlíkovým mlýnem. Je vyznačen v Hemmrově 
mapě z roku 1902. Poněvadž nevíme, zda spadá do období před rokem 1850, nebyl pojat do 
předloženého výčtu. 
164 Jedná se o silniční mosty v Kolodějích, Bechyni, Hutích, Dobronicích, u Stádlece a v Táboře. 
Konečné číslo doplňují dva železniční mosty – táborský a bechyňský (Pro bechyňský most „Duha“ 
platí souběžná silniční a železniční doprava.). Spojuje je nejstarší elektrifikovaná železniční trať 
v Čechách, vybudovaná roku 1903 ing. Křižíkem. (Josef, D.: Encyklopedie mostů, str. 360) 
Lužnici přemosťuje ještě lávka pod Táborem poblíž Harachovky. 
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Jistě, kolonizace je podstatně složitější proces, než jak ji zde předkládáme my. 

Uplatňuje se při ní vliv více rozdílných faktorů. Naším úkolem však bylo pohlížet na 

ni v prvé řadě jako na jednu z etap vývoje vztahu mezi člověkem a řekou. Proto se 

domníváme, že řeka Lužnice měla v rámci daných přírodních podmínek prvořadý 

vliv na utváření sítě stezek ve svém okolí. Nabídla člověku cestu a on ji využil. 

Kdyby měla podobu nepříjemné přírodní překážky, probíhal by zde kolonizační 

proces přece jen jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

5. Vývoj plavby dřeva na řece Lužnici 

 

 

Řeky byly odpradávna důležitými komunikacemi. Umožňovaly nejen přepravu 

osob, ale především zboží, a to v množství, které tehdejší stezky nebyly schopny 

pojmout. Samozřejmě ne každá řeka byla pro plavbu vhodná, problematické byly 

obzvláště terénní překážky znesnadňující zpětné tažení lodí proti proudu. Na 

mnohých řekách se tak uplatňovala méně náročná voroplavba. Například peřeje či 

kamenné dno řeky není pro plavení dřeva takovou překážkou jako v případě lodní 

dopravy. Důležitou podmínkou jsou pouze místa vhodná pro zakládání vazišť165 – 

nejlépe koryto řeky s mírnými svahy, umožňující pohodlnou dopravu dřeva i ze 

vzdálenějších míst – a klidné zátočiny pro kotvení. Nepříjemné jsou naopak časté 

tůně a nestálá voda. 

Zkoumat voroplavbu na řece Lužnici, respektive jejím dolním toku, nelze bez 

přihlédnutí k vývoji plavby v jižních Čechách. Klíčovým se pro plavení dřeva na 

Lužnici stalo její spojení s řekou Vltavou. Chceme-li navíc poukázat na význam 

Lužnice jako dopravní tepny, musíme vzít v potaz celou řeku. Bude proto nutné do 

jisté míry opustit námi vymezený rámec Tábor – ústí řeky Lužnice do Vltavy. Ze 

stejného důvodu překročíme v závěru kapitoly stanovenou hranici – rok 1850. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
165 Vaziště je místo, kde se jednotlivé kmeny vážou do skupin – vorů, respektive vorových tabulí. 
Jeden vor obvykle tvořilo deset i více stejně dlouhých dřev, navzájem svázaných houžvemi. Délka 
voru byla různá – nejčastěji 7 – 10 metrů – dost záviselo na charakteru řeky. Pramen je označení pro 
několik spojených vorů, nejčastěji třicet, výjimečný ale nebyl ani pramen o padesáti vorech. (Holec, 
F.: Obchod s dřívím v Praze ve 14. – 17. století. In: Pražský sborník historický 6/1971, str. 10) 
Podobně jako u vorů také délka pramenů se řídila především praktickými ohledy. Pro různé řeky tak 
platila různá nařízení. Předepsaná délka na Sázavě a Vltavě byla 120 metrů, lužnické a otavské 
prameny dosahovaly 130 metrů. Jejich šířka byla závislá na šířce a vodnatosti toku a přirozeně také 
na velikosti propustí. (Šolc, V.: O voroplavbě a vorařích. In: Český lid 41/1954, str. 112) 
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5.1.1. Nejstarší období voroplavby (do 15. století) 

 

Velké jihočeské řeky (Vltava s přítoky Malší, Lužnicí a Otavou) měly veškeré 

předpoklady pro úspěšné plavení dřeva. Splňovaly výše uvedené terénní podmínky, 

disponovaly bohatými lesy plnými kvalitního dřeva. Navíc směřovaly svými toky ku 

Praze a dále do Polabí, oblastí, které se po vykácení vlastních lesů staly významným 

trhem se stavebním a palivovým dřívím.166  

Ve které době se s plavením dříví po Vltavě a jejích přítocích začalo, nevíme. 

Prvním přímým dokladem jsou zprávy o celních stanicích. Za nejstarší doklad 

vltavské voroplavby byla dlouho považována zmínka o clu v Podskalí, obsažená 

v listině vyšehradské kapituly z roku 1088. Bezpečným dokladem je ale až zpráva 

z roku 1130.167 Snad už roku 1089 vznikla celní stanice v Týně nad Vltavou,168 

z roku 1130 máme dochovanou zprávu o řece Otavě, avšak nelze určit, zda se zdejší 

clo (naulum) týkalo voroplavby nebo prostě plavby lodí.169 Obchod s plaveným 

dřívím se asi patřičně rozrostl, neboť na řekách postupně, často svévolně, vznikaly 

další a další celní stanice, nemluvě o jiných nešvarech, jež nepochybně vedly krále 

Jana Lucemburského roku 1316 k vydání známého privilegia, jímž se stanovují 

určité právní normy pro pražský obchod s plaveným dřevem.170 

Významně zasáhl do voroplavby jeho syn císař Karel IV. Protože množství 

celních stanic neúnosně prodražovalo do Prahy připlavené dříví, omezil vybírání cla 

na stanice v Hluboké, Újezdci,171 pod Zvíkovem, pod Orlíkem, v Kamýku, 

                                                 
166 K likvidaci rozsáhlých lesů notně přispívala postupující kolonizace. Důsledkem rozšiřování plochy 
zemědělské půdy byla zvýšená poptávka po dříví. V některých hustěji zalidněných krajích se 
projevila už ve 14. století. Můžeme tedy mluvit o období prvního většího rozmachu voroplavby 
v Čechách. I nadále měl dřevní obchod stoupající tendenci. Výstavba a obnova měst, rozvoj důlního 
hospodářství a hutnictví kovů, koneckonců také pivovarnictví - to vše spotřebovávalo obrovské 
množství stavebního i palivového dříví. 
167 O nesprávnosti určení slov „…in Pragensi suburbio Na zatone...“ v listině z roku 1088 více Holec, 
F.: Obchod s dřívím, str. 7 – 8. 
168 Hubert, M.: Dějiny plavby v Čechách I., Děčín 1996, str. 27. 
169 Scheufler, V. – Šolc, V.: Já jsem plavec od vody. České Budějovice 1986, str. 6. 
Holec považuje pochybnosti za zbytečné, protože slovo „naulum“ se ještě v polovině 16. století 
používalo ve významu výtonného, tedy cla z vorů. (Holec, F.: Obchod s dřívím, str. 8) 
170 V privilegiu udělil král měšťanům Starého Města pražského výsadu třídenního přednostního 
prodeje veškerého dříví připlaveného do Podskalí. (Tomek, V.V: Dějepis města Prahy I., str. 326) 
171 Stanice se nacházela pravděpodobně na 204,8 km, nedaleko obce Újezd. Do roku 1924 tu byl 
vlevo stan a vpravo vaziště – převazovaly se tu prameny z Lužnice a Nežárky na vltavský způsob. 
(Scheufler, V. – Šolc, V.: Já jsem plavec, str. 6) 
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v Bráníku a pod Vyšehradem.172 Dále nařídil sjednotit cla na Vltavě, Lužnici, Otavě 

a Berounce. Podobně měly být upraveny také jezy - aby nebránily plavbě, musely 

být opatřeny minimálně 20 loket širokými vraty.173 Říční obchod navíc panovník 

podpořil zákazem proclívat zboží a palivové dříví dopravované na vorech do 

Prahy.174 Organizaci plavby dovršil roku 1340 zřízením úřadu tzv. přísežných 

zemských mlynářů. Tito zemští úředníci byli pověřeni dohledem nad českými 

řekami včetně záležitostí vodních staveb. 

Z císařových zákonů jednoznačně vyplývá, že nejpozději v polovině 14. století 

byla Praha zásobována dřívím z povodí Vltavy, Lužnice, Otavy a Berounky. 

S jistotou se na obchodu podílely dolní toky jmenovaných řek, v případě Vltavy se 

plavilo minimálně z lesů za Hlubokou. 

Uvedené Karlovo nařízení z roku 1366 je nejstarší známou zmínkou o 

voroplavbě na Lužnici. Naopak o lodní dopravě na této řece žádné zprávy nemáme. 

Ostatně se domníváme, že vzhledem k povaze toku zde můžeme jakýkoli 

významnější lodní provoz vyloučit. Řeka byla místy značně kamenitá 

s nepříjemnými peřejemi – hlavně v úseku mezi Táborem a Příběnicemi.175 Ovšem 

pro plavení dřeva byl tok Lužnice téměř ideální. Mírný proud a dostatek 

potenciálních vazišť zaručoval klidnou, tedy rentabilní plavbu. Navíc lze těžko 

uvěřit, že by bohaté lesy v povodí Lužnice a Nežárky zůstaly nevyužity. Proto se 

domníváme, že na dolním toku řeky se plavilo již dlouho před rokem 1437. Toho 

léta totiž císař Zikmund potvrdil městu Tábor a jeho obyvatelům, aby „…tím snáze 

se lepšiti a jeho i budoucích králův českých pilněji a stáleji přidržeti se mohlo a 

mohli…“, dědičně zboží „…Hradiště s poplužími tudíž, s platy na mlýnech, s mýtem 

na řece, ježto les plaví…“.176 Z majestátu vyplývá, že k uvedenému datu, a patrně 

                                                 
172 Čelakovský, J.: Privilegia měst pražských. Praha 1886, str. 139. 
Výčet podávají také Scheufler, V. – Šolc, V.: Já jsem plavec, str. 6. 
173 „ …Auch wollen und gebieten wir, daz man alle czolle und weer uf dem wasser der Misza, der 
Luznicz und der Ottawa halden und nemen solle in aller der masse, als douor umb werw und umb 
czolle uf der Multaw geschribn stet.“ (Čelakovský, J.: Privilegia, str. 137.) 
20 loket = téměř 12 metrů (Scheufler, V. – Šolc, V.: Já jsem plavec, str. 6). 
174 Holec, F.: Obchod s dřívím, str. 13. 
175 August Sedláček se domnívá, že okrouhlá věžička (zvaná také Katovna) stojící nad řekou Lužnicí 
v Bechyni u hradu měla za úkol „… hájiti cestu ke hradu a pak pozor míti na řeku, aby pánu nikdo se 
clem neujel.“ (Sedláček, A.: Hrady VII., str. 2) Clo se týkalo spíše vorů. 
176 Slavík, F. A.: Panství táborské a bývalé poměry jeho poddaných. Tábor 1884, str. 11. 
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mnohem dříve, se dříví plavilo už kolem táborské ostrožny, tedy z oblasti středního 

toku řeky.177  

 

 

5.1.2. Období 16. – 18. století 

 

Další zprávy o voroplavbě na Lužnici se objevují až ve druhé polovině 16. 

století. Od poloviny 16. století byla řeka Vltava využívána jako klíčová dopravní 

tepna pro dovoz soli do Čech.178 Jelikož některé její úseky byly pro lodní dopravu 

nesjízdné, obrátila se pozornost habsburských panovníků k voroplavbě. V Týně nad 

Vltavou byla zřízena solnice a bečky „císařské soli“ se staly povinným, byť málo 

vítaným pasažérem vltavských pramenů. O ochotě plavců sůl vozit a vůbec dalších 

problémech spojených s její dopravou nás informuje korespondence mezi týnskými 

solními úředníky a Českou komorou. Dne 6. dubna roku 1592 si pan Bohuslav 

Kořenský postěžoval, že „vory splavované z Týna nad Vltavou jsou převážně z dřev 

„velkých a mokrých“ k plavbě soli se nehodících, zatímco prameny lužnické, které 

ovšem sůl nemohly vozit, jsou vesměs z dřev dobře proschlých.“179 Zdá se, že 

vltavští plavci se vyhýbali povinnosti vozit císařskou sůl – kvůli ní totiž nemohli 

brát na vory jiné, hodnotnější zboží180 – a raději plavili syrové, neproschlé dřevo. Jen 

                                                 
177 Majestát svědčí o stavu lužnické voroplavby k datu svého vydání. Nicméně vzhledem k předchozí 
neklidné době husitských válek mohl potvrzovat starší poměry.  
178 Císařská, jinak také gmundenská sůl, postupně vytlačila sůl z Bavorska dováženou po Zlaté stezce  
přes Prachatice. Byla soumary dopravena do Českých Budějovic a z Týna nad Vltavou pokračovala 
vodní cestou do Prahy a dále.  
179 Scheufler, V.: Voroplavba na Vltavě v období předbělohorském. In: Čsl. ethnografie 5/1957, str. 
21. 
Srovnej: „…bei mir khan es nicht sein, sintemal Ich uff meiner wühr nicht sperren khan, und auch 
nicht wiessen, wenn Jemandts durchfloesst, so pin Ich biessweilen nicht zue hauss. Allein mein guet 
bedenckhen ist diess: wann der Salzstadtll nicht zum Thein, sondern weiter unden were, wo das 
wasser die Luessniz genant in die Wulta khombt und allda durch die Ambtleuth beiderseitss vleissige 
Aufachtung gehabt und wann ainer laer betretten, derselbe alspalt durch die Mautner aufgehalten 
würde, so khünde solches hirdurch verhüett werden, dann die Ambtleutt zum Thein nicht wiessen 
khönnen, wann Jemandts uf dem Wasser Lueschniz floesst unnd vom dannen khombt am maisten das 
dürrenholz, darauff das Salz genommen khundt werden, vom Thein aber nur das grosse und nasse 
holz, darauf das Salz nicht gefloesst werden khan…“. (Zíbrt, Č.: Dopisy týkající se prodeje a plavby 
soli po Vltavě v letech 1591-1599. Praha 1889, str. 327) 
180 Kromě dřeva se na vorech plavily i potraviny (např. ovoce, sýry, pivo, med), stavebniny (písek, 
vápenec), ale i nejrůznější dřevěné, skleněné a keramické výrobky. Po vodě se běžně přepravovali i 
lidé a zvířata. (Hubert, M.: Dějiny plavby, str. 30) 
Zvláštním druhem voroplavby byla plavba ryb. Probíhala především ve schwarzenberské režii, a to 
zřejmě od 18. století až do počátku 20. století. Ryby se z Třeboně vozily formanskými vozy do 
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pro pořádek dodáváme, že vor z mokrého dřeva je těžký, tedy hůře ovladatelný a pro 

svůj ponor naprosto nevhodný pro plavbu hydroskopické komodity jakou je sůl. 

Není divu, že úředníci litovali, že kvalitní lužnické vory unikají solní stanici 

umístěné nad soutokem obou řek. Objevil se i návrh vybudovat proti ústí Lužnice do 

Vltavy další solnici, a zvýšit tak její plavbu, ale z neznámého důvodu z něj sešlo.181 

Že byla situace s plavbou soli dosti vážná, dokazuje list císaře Rudolfa II. 

adresovaný obyvatelům oblasti řek Vltavy a Lužnice z 10. dubna 1592: „…Věrní 

milí. Spravují nás s ponížeností ouředníci naši nad solí v městech Budějovicích 

Českých a Tejně nad Vltavou, ačkoli by na řece Lužnici několik velikých pramenův 

suchého dříví, na kteréž by se do několika tisíc prostic soli naší vzíti a při této plavbě 

dolů ku Praze spustiti mohlo, před rukami bylo, však že by ti plavci pro jiné, kteříž 

s svým syrovým a těžkým dřívím dolů pospíchají, dostatek čeládky jmíti nemohli a 

tak naše sůl nahoře zůstávati musela, což s velikou škodou naší jest i poněvadž nám 

z jistých příčin na brzkém též soli dolů splavení nemálo záleží, protož Vám všem 

vuobec i jednomu každému obzvláště, kteříž tak jako syrové dříví na vodě jmáte, 

poroučeti ráčíme, přikazujíc, abyste se s takovým dřívím pozdrželi nahoře za nějaký 

den, a zatím čeládku svou jiným plavcuom, kteří suché dříví mají - propůjčili…“ 182 

Ale ani vysoké pokuty a hrozba úředního zabavení plaveného dříví nepřiměly 

některé plavce k poslušnosti.  

Mnohé ze zmiňovaných lužnických pramenů určitě pocházely z lesů 

bechyňského panství, jehož vrchnost se na plavbě významně podílela. Podle 

kronikáře Václava Březana si pan Vilém z Rožmberka vyžádal na opravu mostu, 

jezů a mlejnů v Roudnici, poškozených vltavskou vodou v roce 1582, na svém 

bratrovi „…dříví sosnovýho i dubového některé sto kmenů z lesů 

bechyňských…“.183 Zisk z dřevního obchodu tvořil patrně nezanedbatelnou součást 

vrchnostenských příjmů. Proto pan Petr Vok z Rožmberka neopomněl před 

odjezdem do turecké války v roce 1594 přikázat bechyňskému hejtmanovi Jiříku 

Homutovi z Harasova, že „…lesův na řeku co by se mohlo udělati, ať jest o tom 

                                                                                                                                                         
Hluboké nad Vltavou. Na pramen se ukládaly ve speciálních bednách, tzv. haltýřích. (Scheufler, V. – 
Šolc, V.: Jak se plavily po vorech ryby. In: Český lid 43/1956, str. 88) 
181 Scheufler, V.: Voroplavba na Vltavě v období předbělohorském., str. 21. 
182 Zíbrt, Č.: Dopisy, str. 328 - 329. 
183 Březan, V.: Životy I., str. 309. 
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poručeno, a zvláště u  Bechyně a Želče (nebo ti lesové jsou mně vymíněni), 

…mohlo-li by se jich co udělati, a jaký řád v nich jest, to aby se spatřilo a sjelo“.184  

Je zřejmé, že voroplavba na Lužnici, respektive jejím dolním toku, se v uvedené 

době slibně vyvíjela. Jistě by nás zajímalo, jaký byl objem odtud plaveného dřeva. 

Jediným zdrojem informací jsou v tomto směru zvíkovské účty. Bohužel ale rozlišují 

pouze prameny splavené po Vltavě, Otavě a dřevo vlastní, tj. z panství orlického, 

zvíkovského a kestřanského. Lužnické vory byly procleny jako vltavské a o jejich 

podílu v této položce se můžeme pouze dohadovat.185 Alespoň pro představu si čísla 

uvedeme: Nejstarší zachovaný údaj, rok 1504, udává 7 100 vorů splavených kolem 

Zvíkova souhrnně z Vltavy, Lužnice a Otavy.  Roku 1548 to bylo již 8 286 vorů 

dřeva z Vltavy a Lužnice, 2 448 vorů dřeva otavského.186 V roce 1581 bylo pod 

Zvíkovem procleno 371 vltavských (včetně lužnických) pramenů o 11 078 vorech, o 

rok později 283 pramenů o 7 650 vorech.187 Přitom v roce 1581 se na bechyňském 

panství počítalo s prodejem dřeva za 5 000 kop míšeňských. Pro rok 1593 dokonce 

známe počet vorů připravených k plavbě do Prahy: bylo jich 500.188 Cennou zprávu 

ovšem přináší dodatek z roku 1583. Mezi jinými podnikateli plavby jsou uvedeni 

také Táborští. Za proplutí jednoho pramene o 23 vorech zaplatili částku 17 grošů a 1 

denár.189 

Zajímavým dokladem o plavení dřeva na dolní Lužnici je již zmiňovaný 

dřevoryt Jana Willenberga.190 Dílo zachycuje pohled na horu Bechyni s hradem a 

městem. Na řece pod hradem je kromě zdejšího mostu zachycen pramen o pěti 

vorech řízený dvěma plavci. Proč si autor vybral zrovna tento motiv? Chtěl zachytit 

běžnou podobu Bechyně? Měl v úmyslu zdůraznit charakteristické rysy prostředí, 

něco typického? Pak by to byl minoritský klášter ve městě, mohutná hradní věž a 

                                                 
184 Archiv český XXII., Praha 1905, str. 339. 
185 Účty nezaznamenávají vrchnostenské vory propuštěné bez poplatku. O podobných celních 
dohodách mezi Švamberky a jinými jihočeskými feudály víme z případu žďákovské mýtní stanice na 
orlickém panství. (Míka, A.: Feudální velkostatek v jižních Čechách (XIV. – XVII. stol.). In: 
Historický sborník I., Praha 1953, str. 142) 
186 Holec, F.: Obchod s dřívím, str. 37. 
187 První údaj je za období od 26. února do 19. prosince 1581, druhý od 19. prosince 1581 do 
zamrznutí řeky 1582. Pro srovnání a získání alespoň přibližné představy o objemu lužnického dříví na 
vltavské plavbě uvádíme objem plavby dřeva na řece Otavě: za období 1581 62 pramenů o 2 005 
vorech, za období 1582 54 pramenů o 1 803 vorech. (Scheufler, V.: Voroplavba na Vltavě v období 
předbělohorském , str. 29) 
188 Míka, A.: Feudální velkostatek, str. 140. 
189 Scheufler, V.: Voroplavba na Vltavě v období předbělohorském, str. 30. 
190 Šmahel, F. a kol.: Dějiny Tábora I/1., obr. 4. 
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plavba dřeva na Lužnici. Pro myšlení jeho doby je to pravděpodobnější možnost, než 

pouhá touha zachytit raritu, neobvyklost. 

V průběhu 17. a 18. století byly na řece Vltavě provedeny rozsáhlé splavňovací 

práce, které řeku naplno otevřely lodní dopravě. V oblastech středního toku se 

zároveň stále více projevují důsledky několikasetletého kácení. Kdysi hojné lesy již 

neposkytují přebytky kvalitního dřeva a pozornost se obrací k méně dotčeným 

horním tokům řeky.191 Obchod s dřevem byl výrazně poškozen také na Lužnici. 

Roku 1740 bylo bechyňské panství zasaženo silnou vichřicí, která zničila zdejší lesy 

do té míry, že po následujících 50 – 60 let byla znemožněna těžba. Tíživá situace 

měla za následek zrušení vrchnostenského železného hamru a také voroplavba se 

musela omezit jen na palivové dříví.192 

 

 

5.1.3. Období 19. století 

 

Jiná vichřice se naopak stala podnětem pro zahájení splavňovacích prací na 

horní Lužnici a Nežárce. Dne 26. července roku 1822 se prohnala kolem Jemčiny 

v panství Jindřichův Hradec a zanechala za sebou cca 2 110 ha zničeného lesa. 

Zájem o toto dřevo byl poměrně veliký, ale vzhledem k jeho problematickému 

vývozu z černínských lesů požadovali obchodníci velmi nízkou kupní cenu.193 Po 

Nežárce se totiž plavit nedalo a jiný způsob dopravy byl příliš drahý. Dřevo bylo 

nakonec prodáno hornímu úřadu v Chlumci a na místě zpopelněno194. 

Problém dopravy ke kupci znovu vyvstal roku 1840, kdy bylo nutno zbytek lesa 

vykácet. Po neúspěšném a velmi ztrátovém pokusu jednoho z vltavotýnských 

obchodníků splavit dřevo po Nežárce a Lužnici při jarní sněhové vodě, uzavřelo 

panství smlouvu s pražským podnikatelem a c. k. loďmistrem Vojtěchem Lannou. 

                                                 
191 Kupříkladu na vltavotýnském panství si stav lesů vyžádal přísnější postup vrchnosti. (Sakař, J.: 
Dějiny města Týna I., str. 143) 
192 Burdová, P. – Culková, D. – Čáňová, E. – Lišková, M. – Rajtoral, F.: Tereziánský katastr český 
III., str. 418.  
193 Přední pražský obchodník s dřívím Zahrádka se nechal slyšet, že kdyby mu přidali 1 zlatý na 
každý sáh, ještě by to dříví nechtěl. Ani jednání s obchodníkem Novotným neuspělo. (Žákavec, Th.: 
Lanna. Příspěvek k dějinám hospodářského vývoje v Čechách a v Československu. Praha 1936, str. 
145) 
194 Chlumecký horní úřad zaplatil za sáh 1 zlatý 30 krejcarů. (Scheufler, V.: Voroplavba na 
jihočeských tocích v období pozdního feudalismu. In: Český lid 54/1967, str. 210) 
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Kontrakt obsahoval závazek, že v letech 1842 – 1854 odkoupí velkoobchodník 

z černínských revírů na horní Lužnici 120 000 až 140 000 sáhů dřeva. Pro zdar 

obchodu zbývalo jediné – zajistit dopravu dřeva do Prahy a případně dále do 

Německa. Proto podal Lanna 28. ledna 1842 žádost vídeňské dvorní komoře o 

povolení na provedení  splavňovacích prací na Lužnici a Nežárce. Projekt hodlal 

financovat sám, za což mu ovšem na jeho vlastní žádost bylo jako forma 

kompenzace přiznáno na 12 let výsadní právo plavby na Nežárce a horní Lužnici.195 

Lanna na obou řekách opravil na 20 jezů a propustí a 12 propustí nově postavil. 

Pro zajištění bezpečné plavby bylo samozřejmě nutné provést úpravy také na 

středním a dolním toku Lužnice. Mezi Roudnou, odkud byla řeka splavná již dříve, a 

ústím do Vltavy hradilo řeku 20 jezů. Jejich propusti vyžadovaly opravu, také řečiště 

pod nimi muselo být vyklizeno od říčních nánosů. Pro námi vymezené území to byly 

propusti: v Táboře u Měšického mlýna, u mlýna Veselých, u Brdlíkovského mlýna, 

u mlýna Papírna; níže po řece stavby u mlýnů Kvěchova, Matoušovského, Vaňkova, 

u Bredy a mlýna Bejšovce, u Suchomela, u Marků, u dobronické papírny a na jezu 

v Dobronicích; následují dva jezy v Bechyni a konečně propustě u Červeného mlýna 

a v Kolodějích.196 

V roce 1844 byly práce ukončeny. Splavněním Nežárky a části horní Lužnice 

dosáhla voroplavba Suchdola nad Lužnicí.197 Lannovo výjimečné, takřka monopolní 

postavení na jihočeských řekách záhy vyvolalo odpor konkurenčních 

velkoobchodníků s dřevem.198 Komise, které výsledky projektu kontrolovaly, však 

shledaly, že stavby neodporují smluvním podmínkám ze 7. června roku 1843.199 

Přesto již roku 1849 bylo Lannovi privilegium odňato výměnou za odškodné ve výši 

                                                 
195 Vojtěch Lanna se zavázal „…nach 12 Jahren alle an den beyden Bächen errichteten Bauten in 
gutem Zustande an das a. h. Aerar übergeben u. noch überdies die Lužnitz, welche von Roudna bis zu 
ihrer Einmündung in die Moldau blos flössbar ist, zur freyen Benützung schiffbar machen;…“. 
(Žákavec, Th.: Lanna, str. 165) 
196 Žákavec, Th.: Lanna., str. 152. 
197 Voroplavba směřovala ze Suchdola Novou řekou do Nežárky a odtud dále u Veselí zpět do 
Lužnice. (Scheufler, V.: Voroplavba na jihočeských tocích, mapa na str. 216) 
198 Roku 1847 dostal V. Lanna povolení na usplavnění Blanice od Vodňan po ústí do Otavy pro 
voroplavbu, za což obdržel výsadní právo plavby na 15 let. (Žákavec, Th.: Lanna., str. 210.) 
198 Scheufler, V. – Šolc, V.: Já jsem plavec, str. 9. 
199 Komise zjistily, že řeky Lužnice a Nežárka jsou plně splavné pro vory. Lodě mohou ale plout 
pouze po proudu, protože nebyly vybudovány stavby pro zpáteční tah. Šíře propustí v jezích 
odpovídaly předpisům o šířce tří sáhů (= 5,69 metrů). (Žákavec, Th.: Lanna., str. 156) 
Lannovy investice byly odhadnuty na cca 20 000 zlatých. (Scheufler, V.: Voroplavba na jihočeských 
tocích., str. 210, 219)  
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150 000 zlatých kop míšeňských. Suma byla nižší, než pražský podnikatel žádal.200 

Navíc musel - poněkud paradoxně - dodržet jeden z bodů původní smlouvy, v němž 

se zavázal udržovat všechny stavby, které na řekách zřídil, na vlastní útraty a bez 

nároku na náhradu až do konce roku 1857, v případě potřeby do roku 1863.201 

Na této události je důležité především to, že na úhradu částky vyplacené 

Lannovi byla v Roudné zřízena mýtní stanice.202 Podle jejích záznamů zde bylo 

v období března a dubna roku 1850, celkem za 35 dní, proplaveno 640 424 

krychlových kubických stop dříví. Mýto činilo 2 668 zlatých 26 a čtvrt krejcarů.203 

Roku 1851 činil podle statistiky českobudějovické obchodní komory objem 

splaveného dřeva nad Roudnou 25 000 sáhů, pod ní 7 000 sáhů.204 V ročním 

průměru to činilo 1 000 pramenů, což vydá asi 600 000 krychlových stop dřeva. 

Před klíčovým rokem 1844 to byla asi polovina tohoto množství.205 

Lannovy úpravy výrazně podpořily možnosti plavby dřeva na Lužnici a 

Nežárce. Můžeme dokonce tvrdit, že otevřely Lužnici dveře mezi nejdůležitější 

vodní dopravní tepny země. Tento fakt si uvědomilo i zemské gubernium a roku 

1869 podřídilo obě řeky přímo zemské správě. Jelikož byly voroplavbě otevřené po 

celý rok, dostávaly stálou a pravidelnou dotaci určenou na nutnou údržbu a 

provoz.206 

 

 

5.1.4. Exkurs: Vojtěch Lanna, obchodník, podnikatel a 

podporovatel 

 

V dějinách řek se objevují lidé, kteří nebyli pouhými obyvateli jejích břehů, 

nýbrž přímo tvůrci jejich toků. Lidé, jež na základě svých představ a požadavků 

vtiskli řekám novou tvář. Pokud bychom takovou osobnost hledali u řeky Lužnice, 

                                                 
200 V. Lanna doufal v částku alespoň 160 000 zlatých kop míšeňských, jež by mu umožnila vrátit 
vypůjčené investice. (Žákavec, Th.: Lanna, str. 152) 
201 Tamtéž, str. 152. 
202 Na úhradu odškodného šla polovina vybrané sumy. Mýto bylo roku 1867 přeloženo do Koloděj. 
(Scheufler, V.: Voroplavba na jihočeských tocích, str. 219) 
203 Kromě Lanny figurují mezi většími podnikateli plavby kníže Paar, kníže Schwarzenberg a pražští 
obchodníci Brabec a Bubeníček. (Žákavec, Th.: Lanna, str. 158)  
204 Je to více než objem dříví z horní a střední Vltavy. (Tamtéž, str. 162) 
205 Scheufler, V.: Voroplavba na jihočeských tocích, str. 212. 
206 Scheufler, V. – Šolc, V.: Já jsem plavec, str. 29. 
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nemůžeme pominout c. a k. loďmistra Vojtěcha Lannu, muže, který svým zásahem 

Lužnici v proměnil v moderní řeku. Srovnal její tok s potřebami člověka, tu ho 

zpomalil, tu ho zrychlil, narovnal jej novými koryty, přeťal jezy, uzavřel jej 

kamenem obloženými břehy. Zastavme se alespoň na okamžik u životního příběhu 

tohoto velice podnikavého muže.207  

Vojtěch Lanna se narodil 23. dubna roku 1805 v loděnici svého otce ve 

Čtyřech Dvorech. Pocházel z rodiny císařských plavců a loďmistrů a břehy řeky 

Vltavy byly od dětství jeho domovem. Poté co vystudoval gymnázium v Českých 

Budějovicích, odešel mladý Vojtěch na stavovský polytechnický ústav do Prahy. 

Vyhlášenou školu vedenou profesorem Františkem Josefem Gerstnerem ale 

nedokončil, vrátil se domů na jih Čech a pracoval v otcově podniku. Plavil se se solí 

do Týna nad  Vltavou, se zbožím do Prahy, naučil se stavět lodě.  

Jedna z těchto cest se mu málem stala osudnou. Roku 1824 při plavbě 

z Českých Budějovic do Prahy loď s nákladem i plavci ztroskotala. Nebohého 

Lannu zápasícího s vodním živlem o holý život naštěstí vytáhnul hákem mládek 

z Lipovského mlýna. Vděčný muž zde později nechal postavit mramorový pomník 

se železným křížem. 

Na řeku ovšem nezanevřel a naopak stála na počátku jeho podnikatelského 

úspěchu. Roku 1825 složil dvacetiletý mladík vrátenskou zkoušku, postavil vor, 

naložil jej tuhou a jiným místním zbožím, přidal i několik soudků 

českobudějovického piva, a vydal se do dalekého Hamburku. Zatímco se jeho rodiče 

kvůli nedostatku zpráv obávali, že odešel do Ameriky, sbíral Vojtěch obchodní 

zkušenosti a navazoval styky s obchodníky, jež se později ukázaly jako velice cenné.  

Po smrti svého otce v roce 1830 tehdy již c. a k. loďmistr Vojtěch Lanna 

zdědil rodinný podnik. To už se jeho jméno řadilo mezi známé dopravní podnikatele. 

Vojtěch Lanna obstarával dopravu soli do Prahy, dodával dříví do severních Čech a 

v roce 1833 dosáhl zadání všech prací na Vltavě a Labi až k saským hranicím. 

Podílel se také na stavbě některých částí dráhy z Lince do Českých Budějovic a 

zboží, které touto cestou do země přicházelo, vozily Lannovy lodě dál na sever až do 

dalekého Německa. 

                                                 
207 Životopis Vojtěcha Lanny obsáhle podává Žákavec, T.: Lanna. Příspěvek k dějinám 
hospodářského vývoje v Čechách a v Československu. Praha 1936. Stručněji pak například 
Wurzbach, C.: Biographisches Lexicon des Kaiserthum Österreich. Bd. 14, Wien 1865. 
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Do české historie se Vojtěch Lanna zapsal také jako stavitel. V roce 1840 mu 

byla svěřena stavba řetězového mostu císaře Františka v Praze a přilehlého nábřeží. 

Za tyto zásluhy jej o dva roky později uznala pražská obec čestným občanem města. 

V Praze postavil ještě například nádraží pro státní dráhu z Olomouce (dnešní 

Masarykovo nádraží), u Podolska pak další řetězový most přes Vltavu.208  

V popředí jeho zájmu však nadále zůstávala vodní doprava. Jak je popsáno 

výše, v roce 1844 získal na dvanáct let plavební výsady pro řeky Nežárku a Lužnici 

a započal se stavebními úpravami obou toků. Stavěl jezy a vorové propusti, chystal 

cestu pro své dříví. O tři roky později získal obdobná práva na 15 let pro řeku 

Blanici a splavnil ji od Vodňan k Putimi. Vojtěch Lanna také opakovaně vybízel 

ke stavbě plavebních komor v pražských jezech a usiloval o uvolnění vodního 

obchodu – měl výrazný vliv na rozhodnutí rakouské vlády zrušit plavební poplatky 

(1852). Přitom i nadále stavěl lodě (např. 1851 postavil 350 lodí, z toho 300 bylo 

prodáno do Německa). 

Pokud tvrdíme, že se Vojtěch Lanna nezaměnitelným způsobem zapsal do 

podoby několika českých řek a vodní dopravy v Čechách jako takové, nelze 

pominout ani jeho přínos v oblasti utváření železniční sítě v Čechách. Počátky jeho 

zájmu o železnici můžeme spatřit již účastí na stavbě dráhy z Lince do Českých 

Budějovic. Během svého života pak spolu s bratry Kleiny postavil dráhu Liberec -

Pardubice a tzv. Západní dráhu spojující Prahu s Plzní a s bavorskou hranicí. Je 

stavitelem buštěhradské dráhy z Kladna do Kralup, následně dovedl železnici 

z Kralup až do Turnova.  

V 50. letech 19. století se Lannův podnikatelský zájem soustředil novým 

směrem. Protože na Českobudějovicku hledal ložiska uhlí marně, obrátil svou 

pozornost ke kladenské oblasti a spolu s pražským měšťanem Václavem Novotným 

založil obchodní spolek, který provozoval kladenské doly Václav, Layer a František. 

Jihočeský podnikatel správně odhadl budoucnost rozvíjejícího se železářství na 

Kladensku a pustil se velkou finanční investicí do stavby vysoké pece (1854). V roce 

1857 dokonce inicioval ustavení Pražské železářské společnosti. Aby mohl lépe řídit 

své kladenské doly a železárny, opustil rodné jižní Čechy a přestěhoval se do Prahy.  

Podnikatelské zapálení, vysoké investice do kladenského podniku a v neposlední 

řadě také přílišný optimismus v očekávaný rychlý hospodářský rozmach oslabily 
                                                 

208 Roku 1960 byl most přenesen na Lužnici k Markovskému mlýnu. 
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finanční sílu železářské společnosti. Aby se zbavila dluhů, musela se společnost 

přeměnit na akciovou společnost a snížit své základní jmění. Proti Lannovi se zvedla 

bouře nevole, podnik přešel do cizích rukou a jeho zakladatel byl vyřazen z vedení. 

Pracovní vypětí posledních let nijak neprospělo Lannově zdraví – dne 15. ledna roku 

1866 podlehl srdeční chorobě. 

Kdo vlastně byl Vojtěch Lanna? 

Byl to v prvé řadě obchodník a jako pravý obchodník přemýšlel, jaké zboží může 

jeho rodný region nabídnout, a hledal cesty, jak je co nejjednodušeji dopravit 

k zákazníkům. Proto neváhal využít přirozených vodních cest, které jižní Čechy 

nabízejí, a investoval nemalé prostředky do jejich zprovoznění pro dopravu. Mohl 

tak dovážet šumavskou tuhu do Hamburku, dříví a sůl do Prahy. Když stavěl v Praze 

řetězový most císaře Františka, vozil si dříví z šumavských lesů, žulové kvádry 

z Techniče u Orlíka, kde otevřel lom, a kujné železo z železárny v Chlumu na 

Třeboňsku. 

 Věděl, že základem podnikání je dobrá investice a neváhal vložit nemalé 

prostředky do rozvoje vodní a železniční dopravy v Čechách a do začínajícího 

kladenského hutnictví a železářství.  

V roce 1845 se stal zakládajícím členem Jednoty pro povzbuzení průmyslu 

v Čechách, získal zlatou civilní čestnou medaili za zásluhy, byl mu propůjčen řád 

železné koruny III. třídy, který opravňoval k povýšení do šlechtického stavu. 

Inspirován návštěvou výstavy v Londýně uspořádal v roce 1852 krajskou výstavu 

produktivní činnosti. Po celý život finančně podporoval Obchodní školu založenou 

roku 1849 v Českých Budějovicích. Po katastrofální povodni, jež zasáhla Prahu 

v roce 1845, zapůjčil k zahrnovacím pracím svoje lodi a pražské chudině poskytl 

levně 800 sáhů dříví.  

Vojtěch Lanna byl významný český obchodník, podnikatel a podporovatel. Muž, 

který jihočeským řekám vtisknul novou tvář.  
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5.1.5. Dodatek – lužnická plavba na počátku 20. století 

 

Ve druhé polovině 19. století a počátkem 20. století dosáhla voroplavba 

v Čechách svého vrcholu. V žebříčku podílu jednotlivých řek na celkovém objemu 

plaveného dříví následovala Lužnice s Nežárkou hned za Vltavou, jejich dřevo činilo 

nějakých 25% - 40% celkového množství.209 Počátek 20. století můžeme bez 

rozpaků označit za zlatou éru lužnické plavby.   

Pro vykreslení situace na jihočeských řekách předkládáme údaje 

místodržitelského úřadu o voroplavbě z let 1906 - 1910: 

 

 
 

1906 210 

 

1909 211 

                          

  

 

1910 212 

 

 

Vltava – nad Č. Budějovicemi 
322 vorů 

tj. 40 326  m3 

1 069 pramenů 

tj. 123 000 m3 

Vltava - pod Č. Budějovicemi 

 

2 039 vorů 

tj. 237 633 m3 

 

243 pramenů 

tj. 30 000 m3 

         ----- 

Malše 
318 vorů 

tj. 45 888 m3 

299 pramenů 

tj. 27 000 m3 
167 vorů 

                                                 
209 V čele byla Vltava s cca 35% až 45%, odstup si za Lužnicí s Nežárkou držela Otava s Blanicí  se 
12% až 16%. Následovala Malše s přítoky a teprve v 19. století úspěšně splavněná Sázava s přítokem 
Blanicí (obojí 8% až 10%). (Scheufler, V. – Šolc, V.: Já jsem plavec, str. 37) 
210 Chalupný, E.: Vltava, str. 73. 
211 Tamtéž, str. 65. 
212 Tamtéž, str. 178.  
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Nežárka 
113 vorů 

tj. 10 858 m3 
          -----          ----- 

Lužnice  
1 404 vorů 

tj. 167 717 m3 

1 130 pramenů 

tj. 130 000 m3 
1145 vorů 

Otava 
491 vorů 

tj. 52 649 m3 

313 pramenů 

tj. 33 000 m3 
435 vorů 

Sázava          ----- 

781 pramenů 

tj. 41 000 m3 

 

781 vorů 

 

 

 

5.2. Plavci na dolním toku Lužnice 

 

V předchozí kapitole jsme se pokusili nastínit vývoj voroplavby na řece 

Lužnici. Poukázali jsme zároveň na její pozici mezi ostatními splavnými 

jihočeskými toky. Došli jsme k závěru, že povodí Lužnice se během 18. století a 

především pak zesplavněním horního toku ve století 19. stalo významným 

plaveckým regionem. Zbývá nám položit si otázku, jaký byl podíl místního 

obyvatelstva na voroplavbě. 

Nalézt odpověď není vůbec jednoduché. Musíme v prvé řadě rozlišovat dvě 

skupiny: obchodníky a samotné plavce. Bylo již řečeno, že účty zvíkovského panství 

uvádějí k roku 1583 mezi podnikateli plavby dřeva i Táborské. Jednalo se 

pravděpodobně o táborské měšťany. Z kusých informací můžeme sotva posoudit 

rozsah dřevního obchodu města či jeho obyvatel. Nikdy zde kupříkladu nebyl 

založen plavecký cech. Soupis poddaných podle víry z roku 1651 ani neuvádí mezi 

měšťany žádného obchodníka se dřevem.213 Teprve v polovině 17. století 

zachycujeme finanční investici táborského mlynáře Matěje Vrbického, který 

                                                 
213 Kokošková, Z.- Sedláčková, H.- Zahradníková, M.: Soupis poddaných podle víry z roku 1651. 
Bechyňsko II., str. 516 - 538. 
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vypravil dva prameny obtěžkané solí a nákladem zboží do Prahy. Plavil ve vlastní 

režii a výčet jeho nákladů a příjmů je zajímavým příspěvkem k objasnění dějin 

plaveckého handlu na řekách Lužnici a Vltavě. Předpokládáme, že podnik mlynáře 

Matěje nebyl ojedinělou záležitostí. Pouze neklidné časy třicetileté války nepřály 

obchodu, čímž vysvětlujeme nedostatek zpráv z první poloviny 17. století. O sto let 

později, léta 1749, byl učiněn v táborském městském urbáři záznam o příjmu 

kmenového dříví. Obec připravila dříví na 164 a ½ voru (v Hůrkách nad Lužnicí, 

jižně od Plané, 135½ voru, v lese Pintovka 29 vorů), každý po 2 zlatých 45 

krejcarech.214 Pro srovnání v roce 1782 bylo uděláno jen 26 vorů. K nim je ale nutno 

připočíst 46 vorů a dvě vesla, které zůstaly nesplaveny z předešlého roku.215 

Táborská plavba musela během 18. a první poloviny 19. století nabývat na 

intenzitě. Proč by jinak J.G. Sommer činil o ní zmínku ve své topografii?216 A to 

v čase před zahájením Lannových splavňovacích prací na řekách Lužnici a Nežárce, 

jež táborskou vodní cestu zcela otevřely, a tak nastartovaly její vzestup. Ostatně jen 

těžko si můžeme představit, že by se obyvatelé hospodářského střediska regionu 

nepodíleli na tak výnosném obchodu, jakým plavba dřeva v 17. - 19. století byla. 

O podnikatelích, kteří provozovali lužnickou plavbu v 19. století, byla řeč již 

v předešlé kapitole. Připomeňme alespoň Vojtěcha Lannu, knížete Paara a knížete 

Schwarzenberga. Další jména v oboru voroplavby známe až z počátku 20. století. 

Emanuel Chalupný uvádí firmy J. Pick a spol., O. a R. Peřina, které plavily 

z Tábora, Peřina pak i z Dražiček a Bechyně.217   

Podobně obtížná situace nastává při určení, jakou měrou se místní obyvatelstvo 

podílelo na plavbě dřeva. Nejvýraznějším plaveckým regionem byla původně část 

toku řeky Lužnice u ústí do Vltavy, náležející panství Týn nad Vltavou.218 Poněvadž 

ale zdejší lesy dřevním obchodem dost trpěly, přistoupila vrchnost již počátkem 18. 

                                                 
214 Slavík, F.A.: Panství táborské, str. 113. 
215 Tamtéž, str. 114. 
216 „…Das nach Deckung des eignen Bedarfs übrig bleibende Holz wird theils in der Stadt 
vortheilhaft abgesetzt, theils auf der Luschnitz und Moldau abwarts im Lande geflö3t. (Sommer, J.G.: 
Das Königreich Böhmen X., str. 3 - 4) 
217 Uvádíme zde pouze firmy z oblasti dolního toku Lužnice. Nadále se přitom plavilo i z třeboňského 
a jindřichohradeckého panství. (Chalupný, E.: Vltava, str. 147) 
218 Obliba plaveckého řemesla zde ovšem byla ovlivněna blízkostí toku řeky Vltavy. Proto se námi 
vymezenému tématu poněkud vymyká. Pro oblast kolem soutoku obou řek, respektive mezi jejich 
toky, je vůbec komplikované bezpečně rozlišit, zda se plavilo po Lužnici nebo po Vltavě. To je 
případ obcí Hosty a Koloměřice. Místní terén nás vede k domněnce, že obě obce využívaly spíše tok 
řeky Lužnice.  
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století k omezení těžby. Podle vltavotýnských lesních záznamů, jež zachycují stav 

v letech 1713 – 1721, se kupříkladu ve vesnici Hosty roubily už jen 3 - 4 prameny 

ročně,219 v nedalekých Koloměřicích  pak 4.220 Plavením dřeva se tu zabývali 3 a 4 

voraři.221 Je přitom pravděpodobné, že dřevo obou jmenovaných osad bylo plaveno 

z Lužnice. 

Přehled o rozšíření plavecké profese v prostředí dolního toku řeky Lužnice nám 

pro polovinu 18. století podává Tereziánský katastr. Uvádí, že na bechyňském 

panství se v obci Nuzice živilo 6 podruhů plavením dříví do Prahy.222 V samotném 

městě Bechyni je mezi řemeslníky zmíněn pouze 1 plavec dříví, stejně tak 

v předměstí Lišky.223 Výše proti proudu řeky se plavením dříví „…z něhož mají i 

domy…“ živili obyvatelé Starého Sedla a Zběšic.224 Také vesničané ze Slap na 

želčském panství plavili třikrát až čtyřikrát ročně panské dříví do Prahy.225 Na 

stádleckém statku činilo ve stejném období, roku 1750, vydání „…při kácení, dělání 

a plavení dříví do Prahy 250 zlatých.“226 Pro srovnání - o sto let dříve se odtud ročně 

vypravovalo 6 pramenů o 32 tabulích, což dělalo při ceně 8 zlatých za tabuli dřeva 

zisk 1 536 zlatých, nepočítaje navíc 14 zlatých za vesla.227   

Srovnáme-li údaje tereziánského katastru s povoláním poddaných i svobodníků 

v soupisu pořízeném roku 1651, mohli bychom mylně dojít k závěru, že se 

voroplavba na Lužnici počíná až v 18. století.228 Má to ale háček. Nemůžeme totiž 

předpokládat, že by se místní lidé živili pouze voroplavbou. V případě poddaných 

šlo především o rolníky, a tak dřevní obchod byl jen vedlejším sezónním příjmem.229 

                                                 
219 „Hosty měly obecní jednu leč lesa tuze vyklučeného. Tamní sedláci přestali plaviti, poněvadž 
vrchnost plné vykácení zapovídala. Jen z polomů zdělaly se ročně 3 - 4 prameny.“ (Sakař, J.: Dějiny 
města Týna nad Vltavou a okolí II. Týn nad Vltavou 1934, str. 142 - 143) 
220 Koloměřice si uchovaly dvě leče dost hubeného lesa. (Tamtéž, str. 53) 
221 Chalupa, A.- Lišková, M.- Nuhlíček, J.- Rajtoral, F.: Tereziánský katastr český I. Praha 1964, str. 
155. 
222 Chalupa, A.- Lišková, M.- Nuhlíček, J.- Rajtoral, F.: Tereziánský katastr český II., str. 323. 
223 Tamtéž, str. 323. 
224 Tamtéž, str. 325.  
225 Tamtéž, str. 373. 
226 Hejna, J.: Paměti statků, str. 228. 
227 Tamtéž, str. 229.  
228 Zatímco Soupis poddaných zná pouze slovo „plavec“, Tereziánský katastr už rozlišuje mezi plavci 
a voraři, popř. plavci dříví.  
229 Tak například ve městě Týn n. Vltavou jsou v roce 1651 uváděni podruzi Pavel Velvarský, Jiřík N. 
a Jiří Pánek. V poznámce mají uvedenu jako další činnost slovo „plavec“. Naopak u plavců Matěje 
N., Matěje Koukola, Václava N., Jana Černého a Tobiáše Cibulky je další označení „podruh“. 
(Kokošková, Z.- Sedláčková, H.- Zahradníková, M.: Soupis poddaných podle víry I., str. 516 - 538) 
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Stejnou situaci můžeme předpokládat také u obchodníků se dřevem.230 Přitom je 

evidentní, že plavení dřeva nebylo pouze výsadou vrchnosti. Poddaní sice plavili 

panské dřevo, ale také svoje, a to ve vlastní režii.231 Zvíkovská celnice bohužel 

v záznamech nerozlišovala, zda se jedná o panské nebo poddanské dříví.232  

Jako vodítko v otázce určení podílu obyvatelstva žijícího na březích dolního 

toku řeky Lužnice na plavbě dřeva nám může určitým způsobem posloužit 

lokalizace zdejších vazišť a stanovení jejich množství. Zmapováním míst 

příhodných pro dopravu dřeva k řece by se jednoduchou logickou úvahou dalo určit, 

kterému panství vaziště náležela a tedy kým byla  užívána. Ostatně již z prostého 

počtu takových míst lze vyvodit míru místního dřevního obchodu. O topografii 

základních voroplavebních zařízení (vazišť, jezů, vorových přístavů, plaveckých 

hospod apod.) na jihočeských tocích se pokusil V. Scheufler.233 Na dolní tok řeky 

Lužnice zakreslil stav na konci 19. století - celkem sedmnáct stálých vazišť. Chybí 

bohužel přesnější udání jejich polohy. Některá z nich lze dohledat v písemných 

pramenech. Důležité vaziště se kupříkladu rozkládalo na pravém břehu Lužnice 

kousek nad Táborem, nad železničním mostem. Odtud vyplouvaly vory Pickovy 

společnosti.234 Jiné nákladiště, s poměrně dlouhou tradicí, bychom nalezli u 

Markova mlýna. Nejstarší zmínka o tomto místě pochází z roku 1656. Říká, že 

„… řeky Lužnice nad a pod mlýnem jest kus na dobrou čtvrť míle a pro skládání 

dříví jest velké pohodlí“.235 Jelikož zde nemáme doloženou žádnou pilu ani podobné 

zařízení, považujeme zprávu za doklad existence vorového vaziště.236  

                                                 
230 Jeden ze dvou bechyňských obchodníků se dřevem byl současně pekařem. (Chalupa, A.- Lišková, 
M.- Nuhlíček, J.- Rajtoral, F.: Tereziánský katastr český I., str. 323) 
231 A. Míka popisuje jednu z praktik, kdy vrchnost poddaným dovolila za určitý poplatek vykácet část 
panského lesa. Připravené vory pak vrchnost odkoupila zpět – ovšem za nižší cenu, takže na obchodu 
vlastně vydělala dvakrát. (Míka, A.: Feudální velkostatek, str. 141) 
Poddaní plavící ve vlastní režii navíc museli odvádět zvláštní poplatek – tzv. pobřežné. (Tamtéž, str. 
141) 
232 Protože však vrchnostenské vory nebyly pod Zvíkovem proclívány (podle zpráv z poloviny 16. 
století), muselo být v záznamech uvedené dřevo z tohoto panství plaveno poddanými ve vlastní režii. 
(Holec, F.: Obchod s dřívím, str. 15) 
233 Scheufler, V.: Voroplavba na jihočeských tocích, mapa na str. 217. 
234 Chalupný, E.: Vltava., str. 58. 
235 Cikhart, R.: Historický místopis IV., str. 83. 
236 Malé nákladiště tu připomíná bohužel až Chalupný, E.: Vltava., str. 84. 
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Poslední vaziště jsme lokalizovali u obce Hutě. Bylo využíváno nejpozději 

koncem 19. století, pravděpodobně však mnohem dříve. Sem, na levý břeh Lužnice, 

se sváželo dřevo z Paarovských lesů a putovalo ku Praze.237  

Předložený výčet přirozeně není úplný. Každá obec, jejíž obyvatelé se zabývali 

plavením dřeva, potřebovala pokud možno blízké místo s pohodlným přístupem k 

řece, kde by z kmenů svalených do vody byly svázány vory a prameny. Proto je 

zřejmé, že počet venkovských plavců vzrůstal úměrně se zakládáním nových vazišť. 

I když přesná čísla asi nezjistíme.   

 

 

5.3. Shrnutí. 

 

   Řeku Lužnici můžeme jednoznačně zařadit mezi důležité vodní komunikace. 

Nebyla sice nikdy vhodná pro lodní dopravu, ale charakter jejího toku dokonale 

naplňoval podmínky pro provozování méně náročné voroplavby. Klíčovým 

faktorem pro plavení dřeva však bylo napojení řeky na nejdůležitější vodní tepnu 

jižních Čech – Vltavu. Po ní putovalo lužnické dřevo do Prahy a Polabí, center 

dřevního obchodu v Čechách. Na dolním toku řeky Lužnice se dřevo plavilo již 

v poslední čtvrtině 14. století. Nejpozději počátkem 15. století se připojili obyvatelé 

oblastí nad Táborem. Lužnice se tak řadí mezi nejstarší voroplavné řeky. Výhodou 

oproti některým řekám bylo, že značná část jejího toku nevyžadovala výraznější  

úpravy, a to v době, kdy na lesy bohaté oblasti povodí Sázavy, Malše a dalších řek 

nebyly kvůli problematickému terénu přístupné.  

Po dočasném útlumu v 18. století, způsobeném poklesem lesních zásob 

v některých lokalitách, vzrostl význam lužnické vodní cesty provedením 

splavňovacích prací podnikatelem Vojtěchem Lannou. Jeho stavební zásahy 

proměnily Lužnici v moderní řeku. Otevřením Nežárky pak dosáhla lužnická 

voroplavba svého vrcholu a v objemu splaveného dřeva se mezi jihočeskými přítoky 

Vltavy vyšplhala na druhé místo. Na Lužnici s Nežárkou se plavilo v podstatě až do 

poloviny 20. století. 

                                                 
237 Borovský, F. A.: Čechy VII., str. 78. 
Toto nákladiště zná i Chalupný, E: Vltava., str. 82. 
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Plavba dřeva ze zdejších lesů probíhala jak ve vrchnostenské režii, tak i na 

náklady samotných poddaných. Účastnili se jí jedinci, někde spojila své síly celá 

obec. Plavba dřeva se v každém případě stala důležitým zdrojem obživy části 

místního obyvatelstva.   

 

 

5.4. Exkurs: Dolní Lužnice očima vorařů 

 

Na závěr kapitoly věnované plavení dřeva na řece Lužnici bychom rádi nastínili 

pohled vorařů na jmenovanou řeku, respektive její dolní tok. Nechceme znát jejich 

vztah k řece. Vždyť nemusíme pochybovat o tom, že lužničtí plavci svou řeku 

milovali, pro mnohé z nich se stala osudem. Položme otázku spíše takto: Jak obtížná 

byla plavba dolním úsekem řeky? Která nebezpečná místa museli plavci překonávat? 

Některá z těchto míst dávno upadla v zapomnění, jiná se ještě dnes objevují ve 

vodáckých příručkách. Mnohé kameny nosily jméno, jimiž je obdařili plavci, ale 

nedokážeme již určit, o které se jedná. Pokusme se přesto vykreslit obraz dolního 

toku Lužnice, alespoň schematicky, podle vzpomínek a zkušeností mužů, kteří ta 

místa navštívili. 

Průvodcem nám budou záznamy, které shromáždili Emanuel Chalupný a Josef 

Burian,238 a také dvě plavecké písně se shodným názvem – Polužnická. Jsme si 

vědomi faktu, že uvedené zdroje pocházejí až z první poloviny 20. století, nicméně 

předpokládáme, že na dolním toku řeky neproběhly mezi lety 1850 – 1950 takové 

změny, aby výrazněji změnily povahu řeky. 

Dolní tok řeky Lužnice mohl pro mnohé málo zkušené plavce představovat 

tvrdý oříšek. Ačkoli je zde řeka povětšinou klidná s převládajícím mírným proudem, 

nalezli bychom zde několik skutečně nebezpečných míst. Vzhledem k charakteru 

lužnického údolí nás asi nepřekvapí, že nejobtížnější úsek se nacházel pod Táborem 

zhruba mezi Brdlíkovým mlýnem a Příběnicemi. Hned pod jmenovaným 

„Brdlíkem“ museli plavci pramen složený až ze třiceti vorových tabulí dostat bez 

úhony přes „Vlky“ – balvany, číhající v řečišti. Následoval „Džbán“ – nepříjemný 

ohyb řeky pod táborským mlýnem „Papírna“, jinak „Na Žabkách“. V tomto místě se 

                                                 
238 Chalupný, E.: Vltava. Praha 1925; Burian, J.: Tři doby břehů Lužnice. Koloděje nad Lužnicí 1922. 
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pramen „…prudce rozjede z jezu a hned se musí ostře stočit napravo; za vyšší vody 

plavci často proud nezmohou a nějaký vor vyběhne na pobřežní náhon, uvázne tam a 

celý pramen se potrhá…“, líčí situaci Emanuel Chalupný.239 Navíc se zde plavci 

museli vyhýbat „Kamení“, kde mnohé vory za nižší vody uvízly. Další nepříjemná 

zatáčka čekala pramen hned za peřejí pod Benešovým mlýnem. Chvíli klidného 

proudu vystřídala nebezpečná peřej v prudké zatáčce pod Harrachovou besídkou, 

kde se říká „v Peci“. V tuto chvíli měli plavci to nejhorší za sebou. V cestě jim stály 

pouze v řečišti toku porůznu  roztroušené osamělé balvany a svůj um mohli 

osvědčovat při navádění nemotorných pramenů do ústí vorových propustí. 

Právě balvanům dávali plavci nejrůznější jména. Někdy se vázala k nějaké 

události, jindy k poloze kamene, či vystihovala jeho podobu. Tak bychom před lety 

nalezli v řece pod táborskou Papírnou kámen „Mendelák“ a jemu sousedící 

„Plzáky“. Nebo skály „Bučinky“ pod Kvěchovým mlýnem. U dobronické papírny 

seděl v řece kámen „Lhář“, nedaleko od něj pod jezem uprostřed řeky cudně smáčela 

své tělo „Nevěsta“. „Džbán“ a „Lišky“ vítali plavce u Hutí. Když pramen dosáhl 

balvanu „Housera“, bylo jasné, že za krátkou chvíli opustí vody řeky Lužnice a 

vklouzne do proudu Vltavy. 

A jak dlouho taková cesta trvala? Podle vyprávění Chalupného bylo při 

optimálních podmínkách možné urazit vzdálenost z Tábora do Koloděj nad Lužnicí 

za jeden den. Pokud však malá voda neumožňovala rychlou plavbu nebo se cestou 

vyskytly jiné problémy, mohli plavci bez obav využít pohostinství v některé 

z oblíbených plaveckých hospod. K proslulým patřil určitě hostinec „U Mrskošů“, 

ležící v Bechyni na pravém břehu řeky poblíž mostu. Hojně navštěvovány byly také 

hospody v Táboře a v Kolodějích nad Lužnicí, občerstvení plavcům nabízela také 

hájovna pod příběnickým hradem, případně Harrachova výletní restaurace.    

 

 

Polužnická I.240 

1.  Jeli plavci po Lužnici, pluli plavci ze Stráže, 

     ráno, když se rozednilo, pouští pramen po šňůře. 

     Řeka hučí, píseň zvučí, 

                                                 
239 Chalupný, E.: Vltava, str. 63. 
240 Scheufler, V. – Šolc, V.: Já jsem plavec od vody, str. 91. 
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     sluníčko na cestu svítí překrásně. 

2. Pod Nežárkou ve Veselí, hospůdka tam pěkná je, 

v té hospůdce děvče krásné plavečky obsluhuje. 

Tam plaveček, tam nocuje, 

v té hospůdce hezké děvče miluje. 

3. Do Tábora cesta dlouhá, samé jezy, most a mlýn, 

 mlynář křičí, plavečkové, já vám vrata vyhradím! 

Ten pan vrátnej, chlapík statnej, 

má skleničku a v ní brčuličku, je veselej. 

4. Příběnice, Dobronice, potom příde Bechyně, 

 tam plaveček u Mrskošů rád pivíčko popije. 

 Židova strouha už na nás čouhá, 

 pozor plavci, teď přídou Koloděje! 

5. Na Vltavu připlujeme, táhne nás to k náhonu, 

        vrátnej křičí, budem chytat u Anduly u Zvonu! 

        tam plaveček, tam nocuje, 

        pivíčko a štamprličku popije. 

6. K Paulusovi, ke Krůtovi, potom příde svatý Ján, 

 v Štěchovicích, v Lahovicích, piva máme plný džbán, 

 Praha krásná před námi je, 

 do přístavu jako parník vor náš pluje! 

 

 

Polužnická II.241 

1. My jsme ti Táboráci, plaveme po Lužnici,  

       jedeme z Tábora, srdce nám plápolá, 

       proto jsme Táboráci, že plujem po Lužnici. 

2. Jedeme z Brdlíkovy, vrátnej houká na lidi, 

 vrátnej houká:“Jen ven, ať tady nezůstanem, 

 ať to tu nerozbijem, ať na Vlky nevjedem!“ 

3. Jedeme přes Kamení, vrátnej houká na lidi, 

 vrátnej houká: „Jen ven, ať tady nezůstanem, 
                                                 

241 Tamtéž, str. 92. 
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 ať to tu nerozbijem, ať na Žábu nevjedem!“ 

4. Jedem z Lužnice ven, Lužnice spánembohem, 

 my plujem z Tábora, srdce nám plápolá, 

 proto jsme Táboráci, že plujem po Lužnici!  
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6. Řeka a lidé 

 

 

Lidská existence je závislá na vodě. Lidé se ale v blízkosti řek neusazovali 

pouze proto, aby měli dostatečnou zásobu pitné vody. Od pradávna se pokoušeli 

řeku a její proud využívat také jako pomocníka, který jim má usnadnit práci. 

Možnost takového využití pak vždy závisela na charakteristice konkrétního toku. 

Některé řeky nabízely hojnost potravy v podobě ryb, jiné byly naopak mohutnou 

silou, jež poháněla lidské stroje a lodě.  

Tato kapitola chce být odpovědí na otázku po vztahu mezi řekou Lužnicí a 

člověkem, žijícím na jejích březích (ovšem stále v rámci vymezeného dolního toku 

řeky). Pokusíme se čtenáři alespoň přiblížit způsob, kterým člověk využíval řeku 

Lužnici ke své práci, nebo chcete-li obživě. Postupně se zastavíme u několika 

řemesel, jež jsou nerozlučně spjata s řekou, a nastíníme jejich zastoupení na 

sledovaném dolním toku jmenované řeky. U některých se zdržíme déle,  jinde se 

omezíme na pár vět – vše záleží na množství dochovaných zpráv. Snad se nám 

podaří ukázat, jakým způsobem Lužnice ovlivnila rozšíření těchto řemesel v oblasti, 

případně, zda se jednalo o přímou existenční závislost.  

Vzhledem k celkovému rozsahu práce nebudeme přihlížet k povodí dolní 

Lužnice jako celku – zajímat nás bude pouze její samotný tok a jeho bezprostřední 

okolí. 
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6.1. Mlynářské řemeslo na řece Lužnici242 

 

Asi nejznámějším a nejrozšířenějším zařízením využívajícím vodní sílu je 

mlýn. Mlýny vznikaly na řekách všech typů, od velkých pomalých toků až po 

prudké proudy, na potocích a později také na rybnících. Během času se postupně 

zdokonalovala jejich technologie, zároveň se rozšiřoval okruh jejich využití. 

Původní čistě obilné mlýny, zaměřené na drcení, respektive mletí a prosévání obilí, 

byly rozšiřovány o vodní pily k pořezu dřeva, o stoupy pro výrobu krup nebo lisy na 

olej. Jinde vodní síla poháněla valchy (zpracování vlny, lnu, sukna, papíru), 

brusírny, taky hamerní kladiva nebo prostě drtila rudu.243 Mlýny se tak stávaly 

poměrně výnosnými podniky a úměrně tomu rostl také počet jejich složení. Uvedená 

zařízení stála buď samostatně, nebo jich bylo více pod jednou střechou. 

Čím více se rozšiřovaly způsoby využití vodní energie, tím více rostly 

požadavky na mlynářskou dovednost. Bylo by bláhové domnívat se, že se práce 

mlynáře omezovala na prostý provoz mlýna. Vše, co by měl vykonavatel 

mlynářského řemesla ovládat, krásně shrnul pan František z Valdštejna roku 1717. 

Sestavil řád pro turnovské mlynáře, v němž se praví, že „…mlynářům náleží stavěti 

mlejny, pily, všelijaké vodní nástroje, činiti modely k postavení vodáren, papíren, 

nástrojů k valchování suken a koží, a všeho, co by voda zatáhnouti mohla, vyváděti 

ji ze sklepů a studnic, dělati jezy, koliti břehy, mosty přes vody dělati.“244  

Postavení mlynářů se lišilo nejen v časovém horizontu, tedy v průběhu věků, 

ale bylo závislé i na jejich majetkových poměrech. Vedle panských mlýnů vznikaly 

                                                 
242 Cílem této kapitoly není podrobné vypsání dějin mlynářství na sledovaném toku řeky Lužnice. 
Proto zde také budeme věnovat minimum místa táborskému mlynářskému cechu (V této problematice 
odkazujeme na práci Romana Cikharta: O táborském cechu mlynářském. Tábor 1927.).  
Nejprve se na základě dochovaných zpráv pokusíme nastínit  povahu mlynářského řemesla a v něm 
panující poměry. Následně přejdeme k výčtu jednotlivých typů vodních provozů. Chceme poukázat 
na jejich problematiku a četnost jejich výskytu v oblasti dolního toku řeky Lužnice. Zajímá nás v prvé 
řadě jejich souvislost s místními podmínkami.  
Uvědomujeme si, že vzhledem k převaze dochovaných zpráv o táborském prostředí může v kontextu 
celého toku dolní Lužnice působit text poněkud nevyváženě. Markantní se tento nepoměr může jevit 
v části věnované táborským mlýnům. Čtenář si proto může položit otázku, zda je vůbec nutné 
věnovat tolik místa výčtu jednotlivých držitelů mlýnů, změnám v počtu mlýnských složení apod. 
Tuto cestu jsme zvolili úmyslně za účelem podání systematického přehledu o mlýnech na řece 
Lužnici v okolí města Tábora. Snažili jsme se doplnit chybějící údaje o těch táborských mlýnech, 
kterým nebyly věnovány samostatné studie (či u kterých jsme takové studie nenalezli). Poslední 
souborný přehled táborských mlýnů podaný Josefem Klemperou (Vodní mlýny v Čechách V., Praha 
2002.) nahlížíme jako velice kusý.  
243 Pospíšil, A.: Mlýny a mlynáři ve staletích. Holešov 2003, str. 8. 
244 Winter, Z.: Řemeslnictvo a živnosti 16. věku v Čechách. Praha 1909, str. 637. 
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postupně mlýny poddanské, zatížené specifickými povinnostmi, ale také mlýny 

svobodné.  

Přihlédneme-li k podobě majetkového vztahu mlynáře k mlýnu, můžeme 

rozlišit čtyři typy mlynářů.245  

První jsou mlynáři „ve službě náchlební“.246 Byli najímáni vrchností do 

služebného poměru a pracovali za předem stanovený plat, přičemž zisk z provozu 

mlýna pobíral jeho majitel. Jinou skupinu tvořili mlynáři nájemní. Oproti nim 

získávali úroční mlynáři mlýn do svého, třeba i dědičného, vlastnictví. Koupili jej za 

nižší cenu, než byla jeho skutečná hodnota. Za to odváděli roční úrok kupříkladu 

městu, které si ponechalo vrchní panství nad mlýnem. Na souhlas obce byla vázána 

nejrůznější povolení, v neposlední řadě o prodeji mlýna.247 Do poslední skupiny 

spadají svobodní, samostatně hospodařící mlynáři.  

V průběhu 16. století, ale někde již o století dříve, se mlynáři sdružují v cechy. 

Zprvu jsou v organizaci ještě s příbuznými řemesly – pekaři a pernikáři – ale záhy 

dochází k jejich osamostatňování. Nejinak tomu bylo v Táboře, kde pekaři a 

pernikáři žádali své staroměstské kolegy o cechovní řád už roku 1591. 

Osamostatnění mlynářského řemesla však bylo dosaženo teprve o deset let 

později.248  

Cechy si vytvářely vlastní artikule, které upravovaly všechny oblasti života 

společenství. Pro ilustraci vykreslíme vývoj poplatku odváděného novými členy za 

zapsání do táborského cechu. Zatímco mlynář Václav Straka zaplatil v roce 1563 2 

kopy grošů,249 složil roku 1614 Václav Parma 4 kopy. Jeho vnuk, také Václav 

Parma, přidal roku 1653 ke 2 kopám 2 libry vosku na pohřební svíce pro pohřby 

členů cechu. Roku 1661 zaplatil totéž i Matěj Veselý a vystrojil mimoto svačinu, 

„…jak od 20 let při témž cechu bylo zavedeno“.250 Jeho syn Václav Vojtěch Veselý 

                                                 
245 Tamtéž, str. 638 – 639. 
Štěpán, L. – Křivanová, M.: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha 2000, str. 21. 
246 Winter, Z.: Řemeslnictvo a živnosti, str. 637. 
247 S úročním vztahem se setkáváme u táborských městských mlýnů. Například Soukenický mlýn pod 
fortnou prodal cech roku 1543 „s vůlí panskou“ Jiříkovi mlynáři ze Samosel Hrabovic. (Slavík, F. A.: 
Panství táborské, str. 135.) 
Úroční mlynář mohl v případě potřeby mlýn odprodat zpět obci. Tak to udělala roku 1606 Alžběta, 
vdova po Janu Vejrkovi, která „…prodala mlýn, slove již u Vejrků…“, obci Táborské za 250 kop. 
Obec mlýn obratem prodala Václavu Kvěchovi za 450 kop míšeňských. (Tamtéž, str. 135.)  Zisk 
z transakce tak činil rovných 200 kop míšeňských.  
248 Winter, Z.: Řemeslnictvo a živnosti, str. 643 - 644. 
249 Cikhart, R.: Paměti mlýna Veselých v Táboře. In: Jihočeský sborník historický XIV./1946, str. 90. 
250 Tamtéž, str. 92. 
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složil v roce 1685 1 kopu grošů a 1 kopu vosku.251 V osmnáctém a na počátku 

devatenáctého století platili další členové této rodiny za příjem jednotnou sumu 7 

kop 30 grošů.252 Podotýkáme, že všichni uvedení mlynáři hospodařili na stejném 

mlýně. 

Nerušený výkon mlynářské živnosti vyžadoval úpravu vztahů mezi mlynáři a 

ostatními uživateli vodních toků. Za tím účelem byl sestaven soubor práv týkajících 

se oblasti vodního práva. Nad jeho dodržováním měl bdít sbor zemských přísežných 

mlynářů, zřízený v polovině 14. století.253 Prvořadým úkolem přísežných mlynářů 

bylo dohlížet na spravedlivé rozdělení vody. Proto byl každý mlýn opatřen cejchem, 

který určoval povolené nastavení prahů, v podstatě množství zadržované vody. 

 Takové „cejchování“, neboli zřízení mlýnů, popisuje zpráva o novém zřízení 

Nového mlýna (dnes táborský mlýn Veselých na řece Lužnici) učiněném roku 1525. 

Přísežní mlynáři v ní sdělují, že „…co jest při tom mlýně zaznamenáno skrze nás 

hřebem, který jest vbit, že tu a potud má spravedlnost po ten hřeb všem bez škody 

vodu držeti jezem a ten hřeb on Matouš mlynář přísežný vbil jest svou rukou…“.254 

Pro jistotu byl zdejší mlynář Matěj tesař ještě upozorněn, „…aby sobě držel vodu 

nad hřeb ten … a jez aby dělal rovný, jakž v jednom konci, tak i v druhým“.255 

V případě potřeby měl Matěj povoleno hladinu snížit nebo naopak při malé vodě 

„…nad nadepsanou míru držeti pídi vodu nebo puoldruhé pídi i vejš, jak bude moci, 

a kterak bude moci, aby opatřil“. 256  

Vyměřené vodní cejchy byly předmětem kontrol prováděných zemskými 

přísežnými mlynáři. Poněkud kuriózně proto musela vypadat inspekce u mlynáře 

Václava Straky v Táboře roku 1603, během níž našla pověřená komise starý cejch, 

zaražený roku 1596, „…zfalšovanej, porušenej a všechen poštípanej“.257 Během 

následného šetření uvedl Jan Patron z Tábora, že vyrobil Václavu Strakovi 

dřevěného orla, ovšem bez uvedení léta. Vavřinec Šud potom orla odlil z mosazi, 

                                                 
251 Tamtéž, str. 94. 
252 Tamtéž, str. 98 – 99.  
253 Štěpán, L. – Křivanová, M.: Dílo a život, str. 20. 
Původně byla tato „technická komise“ zřízena králem pro potřebu stanovení míry pražských jezů. 
Později se vyvinula v zemskou instituci, vybavenou soudem. 
254 Cikhart, R.: Paměti mlýna Veselých, str. 89. 
255 Tamtéž, str. 89. 
256 Tamtéž, str. 89.  
257 Tamtéž, str. 90. 
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„…nevěda co on s tím obmejšlí“.258 Později se jej mlynář ptal, zda na tom orlovi 

mohou „líta bejti nadvejšenější anebo starší“, na což Šud odpověděl, že nemohou.259 

Není divu, že se Václav Straka tolik bránil návštěvě starších mlynářů, řka, že „…pro 

ně neposýlal, jich za to nežádal, a o to že nestál, aby k němu práci vážiti měli, a že 

sobě při mlejně svém ničímž hejbati nedá“.260 

Mlynář Václav Straka se dopustil i jiných přestupků proti vodnímu právu. Patří 

mezi ně kupříkladu nedovolená úprava jezu. Roku 1596 byl kárán přísežnými 

mlynáři za to, že „…při mlejně svém jezem se rozšířil mimo potřebu svou, na škodu 

vobecní brod a silnici svobodnou, břehy sousedské, též mlejn hořejší, valchu 

soukenickou vše nad sebou návozy rozličnými oboustranně, zahradou a loukou tomu 

svobodným překazil“.261  

Na stejný nešvar si roku 1778 stěžovali táborští mlynáři z měšického a 

Suchomelova mlýna. Poukazovali na to, že horní mlynář, Jan Mareda z Kamenského 

mlýna, když „…na potoce malá voda je, ji za zvýšeným jezem zadržuje a po dlouhý 

čas nepouští“. Navíc ke vší smůle dolní mlynář, Josef Veselý, „…od několika let 

skrze zvýšení jezu při jeho mlýně oba jejich mlýny vytápí, obzvlášť ale zimního 

času, když tříště jdou, škodí…“, protože je nedává sházet z jezu.262 Jak je vidět, vyjít 

s některými sousedy nebylo vůbec jednoduché. Naštěstí alespoň ve věci mlynáře 

Maredy rozhodli přísežní mlynáři, aby v čase, kdy sám nemele, „…na slupě stavidla 

stáhnul a vodu pouštěl, aby tudy spolu svým sousedům a contribuentům 

neškodil“.263 U mlýna Josefa Veselého „…kůl dubový do břehu vraziti dali a 

s měděným plátem vycejchovali, který od čela zdi mlýnské proti vodě 19 loket 4 

coule, od břehu 3 lokte se vynachází“.264 

Můžeme si představit, že některé prohřešky proti právu mlynářskému se prostě 

odstranit nedařilo a navzdory hrozbám tvrdými tresty se s nimi přísežní mlynáři 

                                                 
258 Thir, K.: Staré domy a rodiny táborské I., Tábor 1920, str. 298. 
259 Tamtéž, str. 299. 
260 Tamtéž, str. 298. 
261 Cikhart, R.: Paměti mlýna Veselých, str. 89. 
262 Cikhart, R.: Z minulosti Čelkovic. In: Jihočeský sborník historický XIV./1941, str. 30. 
U mlynářů mlýna Veselých nebyly takové prohřešky ničím novým. Už před necelými sto lety, roku 
1688, vznesli měšický a čelkovický mlynář stížnost na Josefova předka Matěje, že by „…zujímáním 
žlabův, zvejšení jezův, tak na něm činěné hrobky, tj. kamenem a rumem vyzdvihováním a zanečištění 
řeky návozy voda zvejšovala a jim oboum skrze zpáteční vodu nemalé vytápění a na jejich živnostech 
velké zkrácení činiti mělo“. (Cikhart, R.: Paměti mlýna Veselých, str. 93.) 
263 Cikhart, R.: Z minulosti Čelkovic, str. 30. 
264 Cikhart, R.: Paměti mlýna Veselých, str. 98. 
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opakovaně potýkali. Přitom bylo dáno na vědomost, že „…jestliže by kdokoli 

cejchem, při kterým mlejně svévolně aneb jakkoli jinak svémyslně hnul, aneb jej 

vytáhl aneb při něm jakou faleš chtěl provésti, takový každej bez vejminky hrdlo 

ztratiti má“. A zvláště se zdůrazňovalo, aby žádný mlynář „…prahem žádným 

nehejbal ani sobě jeho nekladl bez přítomnosti přísežných mlynářův…“, jinak 

hrozila pokuta 20 kop grošů českých.265 Na konci 18. století byla výše pokuty 

stanovena na 2 kopy grošů českých „…pod vyzdvižením čeledi a odevzdáním želez 

mlynářských  a kypřice na rathaus“.266  

Někteří mlynáři skutečně okusili „právo“ na vlastní kůži. Tak třeba Václav, 

mlynář pod hradskou branou na potoce, byl spolu se svými kolegy Janem 

z Kamenného a Václavem od řeky roku 1559 potrestán táborským vězením, 

poněvadž „…dopustil na zkázu silnice obecní na řece při jezu mlýna Kamenného 

slup dělati“.267  

Nebezpečím pro mlynářskou živnost byly ledy, plovoucí po řece a hromadící se 

na jezech. Ucpávaly řeku, čímž neúměrně zvyšovaly hladinu vody, dokonce přímo 

ohrožovaly mlýnská zařízení. Při kontrole táborských mlýnů, provedené v roce 

1550,  upozornila komise starších mlynářů proslulého Václava Straku, aby opravil 

„…zároží, kteréž jest velmi sešlé … neb jest tu veliké nebezpečenství, ledové aby 

neškodili a nepobrali mlejnu i kol“.268 Proto měli mlynáři ledy při splavu vysekávat, 

„…a to zvláště v ten čas, kdyby se za „levného povětří“ dřenice očekávala“.269 Ale 

někteří mlynáři tuto starost zanedbávali a ledy ze svého jezu neshazovali.  Obvykle 

tím přivodili vytopení mlýnů, které ležely výše na řece. Potom mohly úřady 

rozhodnout, jako se to stalo roku 1778 v případě mlynáře Josefa Veselého, aby 

„…ten mlynář, od kterého jezu vytopený jest, s takového bez překážky jednoho 

každého tříště shoditi a tudy k odpadu vody pomoci sobě mohl“.270 

  Jednou z povinností mlynářů byla péče o jezy a jiné vodní stavby. Dbát museli 

především o dobrý stav vorových propustí. Že se jednalo o nemilou, navíc dosti 

nákladnou povinnost, snad není třeba dodávat. Nedbale postavené jezy jste mohli 
                                                 

265 Dáno v Táboře roku 1550. (Archiv český XXVIII., 1523, str. 272.) 
266 Cikhart, R.: Z minulosti Čelkovic, str. 30. 
267 Kolář, M.: Mlýny u města Tábora. In: Sborník historických prací prof. Martina Koláře o dějinách 
Tábora. Tábor 1924, str. 323. 
268 Archiv český XXVIII., str. 272. 
269 Výnos táborského purkmistra Waltra z 1. 2. 1841 pro mlynáře na řece Lužnici. (Sedláček, A.: 
Paměti kvěchovského mlýna pod Zahrádkou. Tábor 1906, str. 16) 
270 Cikhart, R.: Paměti mlýna Veselých, str. 99. 
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opravovat klidně každé jaro. V Tereziánském katastru se u panství Koloděje 

objevuje ojedinělá poznámka, že „…mnoho dřeva se spotřebuje na opravy jezů na 

Vltavě a Lužnici, které trpí ledy a plavením dříví.“271 Opravu jezu zaznamenal také 

kronikář Václav Březan. Neudává sice důvod poškození vorových vrat, ale vypráví, 

že 10. září roku 1585 bechyňský hejtman Jiří Homut z Harasova „…projednal dílo 

Janovi Ratiborovi, tesaři z města Bechyně, a to takové, že na jeze u Dolního mlejna 

vrata nová a jiná díla, jakž mu vykázáno jest, udělati a spraviti za vratami i nad vraty 

na schválení dobrých mistrů má ze 20 kop míšeňských, věrtele piva bílýho a 

druhýho řídkýho a jednoho strychu žita.“272  

Aby byla obnovena vodní cesta, nebylo možné opravu rozbitých jezů odkládat. 

V tomto duchu vyznívá psaní bechyňského úředníka Petra Počepického z Počepis 

z 2. června 1565 adresované majiteli panství panu Hendrychovi ze Švamberka. 

Pisatel v něm žádá odložit stavbu špitálu, „…neb neničko poddaní VMti. mají dosti 

robot, jedno k jezům, neb sou se oba potrhaly, a druhé také sena neničko svozují a 

klidí“. 273  

Tuto nemilou povinnost se - jak mlynáři, tak vrchnost - snažili kompenzovat 

vybíráním vodního mýta. Jenže tím se zase dostávali do konfliktů s provozovateli 

plavení dřeva. Tak se dělo také na Lužnici – od Plané až po Týn nad Vltavou. 

Majitelé vorů byli nuceni platit mlynářům 2 – 8 florinů a navrch 1 – 3 dvacetníky 

pro mládka. Jinak pustili mlynáři vodu tak, že vory jeden i dva dny stály. Protože 

takové výdaje dříví na trhu neúměrně zdražovaly, nemluvě vůbec o tom, že podle 

zemských řádů byly řeky pro plavbu volné, nařídil roku 1837 krajský úřad 

městskému úřadu v Táboře, „…aby takové vymáhání peněz přísně zapověděl a 

v příčině škod, které by skrze vory na březích, mostech, jezích a mlýnech spůsobeny 

byly, je buď na dobrovolné dohodnutí, aneb pořad práva poukázal“.274  

Dodáváme, že v našem úseku řeky dolní Lužnice se nacházely jezy na 14 

místech. Všechny byly pochopitelně součástí mlýnských staveb a byly opatřeny 

dřevěnými vorovými vraty v zákonem předepsaných mírách. 

                                                 
271 Burdová, P. – Culková, D. – Čáňová, E. – Lišková, M. – Rajtoral, F.: Tereziánský katastr český 
III., Praha 1970, str. 97. 
272 Březan, V.: Životy posledních Rožmberků II., Praha 1985, str. 480. 
273 Sedláček, A.: Hrady VII., str. 11. 
274 Sedláček, A.: Paměti kvěchovského mlýna, str. 16. 
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Nešvary mlynářů se v žádném případě neomezovaly pouze na záležitosti 

týkající se vody a jejího využívání. Jak jinak můžeme chápat ustanovení, obsažené 

v urbáři opařanského statku z roku 1667, které klade mlynářům za povinnost 

„…lidem neubližovati, nýbrž jednomu každému jak náleží dobře zdělati“.275  

Lepší nebyla situace ani v 1. polovině 19. století. Protože mnozí mlynáři, 

nedbajíce stanovených cen, požadovali za mletí vyšší sazbu (markantně se to 

projevovalo při nedostatku vody, když potoční mlýny nemlely), nařídil roku 1843 

táborský krajský úřad, aby mlynáři „…sazbu na světlém místě, které by každému 

přístupné bylo vyvěsili, mleče po pořádku odbývali, a v knihách o tom 

poznamenávali“.276  

 

 

6.1.2. Mlýny 

 

Nyní se můžeme pustit do rozboru stavu mlýnů a dalších vodních provozů na 

dolním toku řeky Lužnice. Budeme přitom postupovat od jejího ústí do Vltavy proti 

proudu řeky až k Táboru.   

V Kolodějích stál na řece Lužnici panský mlýn o dvou kolech a jedné pile.277 

Jeho počátky lze hledat v druhé polovině 16. století, kdy byl u zdejšího přívozu 

s krčmou postaven vrchnostenský dvůr, možná i trochu později. Poprvé se o něm 

totiž dovídáme až roku 1625. Tehdy pan Jan Čabelický z Podbořic prodal „…tvrz 

Kaladý s dvorem popl., ves s mlýnem a mostem přes řeku i s tou řekou, vsi Velkou 

Doubravu, Vesce a Tuklety Janovi Menceliovi z Kolsdorfu…“278 Známe i jméno 

jednoho z nájemců mlýna. Roku 1651 je jeho držitelem mlynář Daniel s rodinou.279 

Při mlýně stála nejpozději v první polovině 19. století pila.280 Za mlynáře Jana 

Rajského byl roku 1840 původní mlýn stojící u zámku na pravém břehu řeky zrušen. 

Důvodem vedoucím ke zrušení mlýna byl prý monotónní klapot, jež „nepřispíval 

                                                 
275 Hejna, J.: Paměti statků, str. 154. 
276 Sedláček, A.: Paměti kvěchovského mlýna, str. 16.  
277 Burdová, P. – Culková, D. – Čáňová, E. – Lišková, M. – Rajtoral, F.: Tereziánský katastr český I., 
str. 135. 
278 Sedláček, A.: Hrady VII., str. 277. 
279 Kokošková, Z. - Sedláčková, H. – Zahradníková, M.: Soupis poddaných podle víry z roku 1651. 
Bechyňsko I., Praha 1997, str. 280. 
280 „…Gut Kaladey…1 Mühle mit Brettsäge.“ (Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen IX., str. 58.) 
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zajisté k tichu, jímž mají se komnaty zámecké vyznamenávati a i pak okolnost, že 

mlýn byl v držení osoby jiné, nežli byl majitel zámku, přispěla k odstranění mlýna 

asi měrou největší.“ Nový mlýn byl postaven na protilehlém břehu řeky v roce 1842 

- s novým jezem a slupí na chytání ryb.281   

K statkům bechyňského panství náležely čtyři mlýny na stálé vodě. O dvou 

bechyňských bude pojednáno později. Nejprve se zastavme u mlýna poblíž osady 

Nuzice, zvaného Červený. Spolu s ostatním zbožím jej v roce 1569 majitel panství 

pan Jindřich starší ze Švamberka prodal panu Petrovi Vokovi z rožmberského 

rodu.282 Jméno mlýn patrně dostal, jak bylo ostatně obvyklé, podle zdejší mlynářské 

rodiny. Mlynář Tomáš Červený zde hospodařil kolem roku 1674.283 K roku 1705 je 

v souvislosti s bechyňskými železnými hutěmi uváděna jistá Dorota Hanzlová 

„…z mlejna Červeného…“,284 pravděpodobně příbuzná mlynáře Matěje Hanzla, 

který mlýn o 2 složeních a pile držel v roce 1713.285 V Tereziánském katastru je 

mlýn Nuzice popisován jako činžovní, o třech kolech, čtyřech stoupách a jedné 

pile.286 

Určit množství mlýnů, jež stávaly pod hradem Bechyně, není nikterak 

jednoduché. O mlýnech na Lužnici mluví už několikrát citovaná listina z roku 1295. 

Při takto obecné lokalizaci ale není možno určit, o jaké mlýny šlo. Mlýny na Lužnici 

figurují také ve výčtu bechyňského zboží podkomořího pana Oldřicha Pluha 

z Rabštejna, osvobozeného králem Janem od povinnosti městských platů a břemen. 

Pan Oldřich dosáhl pro své mlýny takových úlev, že „…ani purkrabě zadarmo ve 

mlýnech mlíti práva neměl.“ 287 Jiným držitelem zdejšího mlýna byl pražský měšťan 

František Tausendmark. Za zásluhy, zřejmě finančního charakteru, obdržel od krále 

                                                 
 281 Burian, J.: Tři doby břehů Lužnice, str. 75. 

282 „…Smlouvou dne 27. června 1569 učiněnou prodal Jindřich ….mlynáře dva (na Liškách a na 
Červeném), rybáky při Lužnici a při potoku, dva mlýny (nad klášterem a pod zámkem) Petrovi 
Vokovi z Rožmberka a na Vintrberce za 23.750 kop grošů českých.“ (Sedláček, A.: Hrady VII., str. 
29) 
283 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr (fasse), Táb., Bechyně - statek, inv.č. 2905. 
284 Národní archiv Praha, Sbírka Jana Pohla pro dějiny železářství., poř. č. 76, kart. 47.   
285 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr (fasse), Táb., Bechyně - statek, inv.č. 2905. 
286 Burdová, P. – Culková, D. – Čáňová, E. – Lišková, M. – Rajtoral, F.: Tereziánský katastr český I. 
str. 323. Dominikál pilu neuvádí. (Burdová, P. – Culková, D. – Čáňová, E. – Lišková, M. – Rajtoral, 
F.: Tereziánský katastr český III., str. 418) 
Srovnej: Schaller, J.: Topographie des Königreichs Böhmen XIV.,str. 141: „…Cžerwenej eine Brett- 
und Mahlmühle…“. 
287 Jednalo se o „… dva mlýny nad mostem proti sobě na obou březích,… mlýn pod mostem na 
Lužnici a mlýn jiný s jezem na břehu říčky Stebnice tu stékající.“ (Sedláček, A.: Hrady VII., str. 20) 
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Jana „…mlýn a porostliny na řece Lužnici u Bechyně k zdělání polí s osvobozením 

ode všech platů a daní z nich.“288 

Ve výše citované kupní smlouvě uzavřené roku 1569 o prodeji bechyňského 

panství jsou na řece Lužnici pod městem uvedeny pouze mlýny dva – jeden nad 

klášterem a druhý pod zámkem. První z nich, vzhledem ke své poloze na řece zvaný 

Horní, v registrech z roku 1596 vedený jako Valchařovský289, byl roku 1713 

zařízením o dvou kolech a čtyřech stoupách.290 Sloužil snad výhradně k mletí 

obilí.291 Dolní mlýn byl větší. Měl tři kola, pět stoup, navíc pilu a valchu.292 

V kupní smlouvě ze dne 27. června roku 1569 je vedle mlynáře na Červeném 

mlýně jmenován také mlynář na Liškách.293 Stejnojmenná osada se rozkládá na 

pravém břehu Lužnice, kousek nad Bechyní. Mlýn stál na levém břehu řeky, 

v katastru dnešní obce Hutě. Arnošt Chleborad jej zná také pod názvem 

„Noskovský“ a dodává, že byl majetkem města Bechyně. Vrchnost jej později 

získala výměnou za pozemky na Liškách a přeměnila ho v železný hamr.294  

  Další mlýn proti proudu Lužnice bychom nalezli v Dobronicích. Stál na 

pravém břehu řeky, u přívozu, při cestě stoupající k dobronickému hradu.295 Byl tu 

nejpozději roku 1443, kdy Jan mladší z Malovic prodal „…ves celou, kromě což 

bylo záduší, řeku pod tvrzí, mlýn s rybářem, potok, jenž teče mimo tvrz,…“ a další 

zboží Rynartovi od Dubu za 460 kop grošů.296  

Jak se mlýn jmenoval, nevíme. V záznamech pražské arcidiecéze je sice k roku 

1672 počítán mezi nekající také dobronický mlynář, ale pravděpodobně bez uvedení 

                                                 
288 Tomek, V.V.: Dějepis města Prahy I., str. 308.  
Sedláček upřesňuje jeho polohu - mlýn se nacházel pod mostem. (Sedláček, A.: Hrady VII., str. 20.) 
289 Registra vznikla z podnětu pana Petra Voka. Měla posloužit jako sumární podklad pro následný 
prodej panství. (Sedláček, A.: Hrady VII., str. 32) 
290 Burdová, P. – Culková, D. – Čáňová, E. – Lišková, M. – Rajtoral, F.: Tereziánský katastr český 
III., str. 418. 
291 J. Schaller ho označuje jako „Ober Mahlmühle“. (Schaller, J.: Topographie des Königreichs 
Böhmen XIV., str. 141) 
292 Burdová, P. – Culková, D. – Čáňová, E. – Lišková, M. – Rajtoral, F.: Tereziánský katastr český 
III., str. 418.  
Tak i u J. Schallera: „…Unter Mühle, eine Brettmühle nebst einer Tuchwalke“. (Schaller, J.: 
Topographie des Königreichs Böhmen XIV., str. 141) 
293 Na Bechyňsku najdeme dvě osady tohoto jména. Ta druhá je zhruba od 18. století částí obce 
Bechyně. 
V registrech bechyňského zboží, pořízených na přání pana Petra Voka z Rožmberka, se mlýn 
neobjevuje. (Sedláček, A.: Hrady VII., str. 32)  
294 Chleborad, A.: Popis okresu, str. 304. 
295 Sedláček, A.: Hrady VII., str. 36. 
296 Tamtéž, str. 39. 
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jména.297 Tou dobou měl mlýn 1 moučné složení, 1 stoupu a pilu.298 Roku 1694 

z něj platil mlynář následující činži: „…žita př. 20 strychů, na penězích za vykrmení 

vepře 6 kop či 7 zlatých, slepic 5 či za každou po 6 groších. tj. 35 krejcarů, ženců ku 

kterémukoli dvoru, kterým však sám dáti jísti povinnen byl, 10 osob“. Za lovení ryb 

v řece úročil ročně 5 kop grošů. Mimo to dodával ryby pro vrchnostenský stůl – za 

jednu libru dostal zaplaceno 2 krejcary.299  

Počátkem 18. století hospodařil na mlýně o 1 kole a 2 stoupách mlynář 

Pavel.300 A konečně roku 1842 jsou zde uváděna 3 mlýnská složení.301 

Poblíž někdejšího brodu na cestě z Dobřejic do Stádlece stojí na pravém břehu 

řeky mlýn U Marků, neboli Markovský. Podle jednoho ze svých majitelů bývá také 

zván Mrzenovský.302 Pod tímto jménem se nám mlýn objevuje v pramenech. Roku 

1656 byla část opařanského panství, „…mlýn Mrzenovský na Lužnici, řeky této za 

dobré čtvrť míle…“ a jiné zboží prodána Františce Slavatové, vdově po panu 

Jáchymovi Oldřichovi Slavatovi z Chlumu.303 Snad už tehdy byla u mlýna, o dvou 

moučných kolech a třech stoupách, při vodě výsadní hospoda.304  

Jako „Markovský“ je mlýn poprvé veden roku 1686. Panské vrchnosti mlynář 

odváděl  ročně 40 strychů žita. Vedle toho buď krmil dva vepře, nebo odváděl 2 

kopy žejdlíků másla.305 Později mu byla činže snížena na 20 strychů, jednoho 

krmného vepře a 7 slepic. O žních vybavoval na 15 dní jednoho žence.306 Mlynář 

navíc obsluhoval přívoz na řece a platil z něj, včetně rybolovu, 4 zlaté 40 krejcarů. 

                                                 
297 Šimák, J. V.: Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z r. 1671 – 1752. V. Bechyňsko. Praha 1928, 
str. 52. 
Snad je v seznamu uvedeno i jeho jméno. Roku 1672 bylo totiž spočteno 15 nekajících, zapsáno je 
však 16 osob. Ve třech případech je osoba označena pouze povoláním – rybář dobronický, mlynář 
dobronický a ševcova dobronická. Znamená to tedy, že jedno z povolání se pojí s vedlejším 
konkrétním jménem? Jmenoval se snad mlynář Matouš Kratoň? 
298 Hejna, J.: Paměti statků, str. 199. 
299 Tamtéž, str. 199. 
300 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr (fasse), Táb., Dobronice - statek, inv.č. 2909. 
301 Chleborad, A.: Popis okresu, str. 311. 
302 „…Markow Mrženowsky ehedem eine Mühle“. (Schaller, J.: Topographie des Königreichs 
Böhmen XIV., str. 144 - 145) 
303 Sedláček, A.: Hrady VII., str. 57. 
304 Cikhart, R.: Táborsko IV., str. 83.  
Tereziánský katastr uvádí Markovský mlýn o dvou kolech a čtyřech stoupách. (Burdová, P. – 
Culková, D. – Čáňová, E. – Lišková, M. – Rajtoral, F.: Tereziánský katastr český III., str. 419.) 
305 Hejna, J.: Paměti statků, str. 150. 
306 Tamtéž, str. 150. 
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Ryby pro panskou potřebu odevzdával za stejných podmínek jako jeho dobronický 

kolega.307  

 Další zastávkou nám bude Suchomelův mlýn. Nachází se na levém břehu řeky 

Lužnice u obce Slavňovice. Mlýn nese jméno jednoho ze známých mlynářských 

rodů na Lužnici.  S některým z jejich mlýnů se ještě určitě setkáme. Podle přiznání 

z roku 1713 měl Suchomelův mlýn dvě kola, čtyři stoupy a pilu.308 Ale to už měl za 

sebou nejméně sto let existence.309  

Zdejší mlynář podléhal stejné vrchnosti jako oba předešlí mlynáři. Ročně platil 

dohromady 130 zlatých 33 krejcarů (činže 20 zlatých, 14 zlatých za vykrmení vepře, 

6 zlatých za rybolov a 33 krejcarů od přívozu, za 60 strychů žita po 1 zlatém 30 

krejcarech).310 Panský zůstal mlýn až do roku 1785, kdy jej stádlecká vrchnost 

prodala právem zákupním s roční činží 57 zlatých 30 krejcarů a 105 měr žita. 

Podmínkou byla povinnost mlynáře opravovat jez.311  

 Dále proti proudu nalezneme mlýn Bejšovec.  Leží na levém břehu řeky 

Lužnice v katastru obce Bečice. Svůj název mlýn dostal podle mlynářského rodu 

Bejšovců, jehož členové se zde připomínají od 17. až do 19. století. Ještě předtím 

mlýn náležel k hradu Příběnicím, kam  mlynář ročně odváděl tři kopy úroku.312 Po 

zániku tohoto dominia připadl ke Stadlci, a to až do roku 1535. Toho roku totiž 

prodal Víta ml. ze Rzavého „Jana Mrzenu, mlynáře pod Přiběnici“ choustnické 

vrchnosti - panu Joštovi z Rožmberka.313  

V polovině 17. století již na mlýně hospodaří rod Bejšovců. Jan Bejšovec držel 

mlýn o dvou kolech a pile nejpozději v roce 1654.314 Na počátku 18. století zde 

                                                 
307 Tamtéž, str. 151. 
308 Burdová, P. – Culková, D. – Čáňová, E. – Lišková, M. – Rajtoral, F.: Tereziánský katastr český 
III., str. 443. 
309 Roku 1635 přikoupil Jan Kryštof Neychynger z Oberneychenu ke stádleckému panství statek 
„…Voltyni, totiž tvrz a ves, ves Slavňovice s dvorem popl., s krčmami, mlýnem, řekou při druhém 
mlýně…“ (Sedláček, A.: Hrady VII., str. 59). Jelikož jediný mlýn na stálé vodě na panství byl mlýn 
Suchomelův, domníváme se, že je oním „druhým“ mlýnem, jmenovaným za mlýnem v Oltyni. 
(Burdová, P. – Culková, D. – Čáňová, E. – Lišková, M. – Rajtoral, F.: Tereziánský katastr český III., 
str. 443)   
310 Hejna, J.: Paměti statků, str. 227. 
311 Tamtéž, str. 227. 
312 „…Item molendinum domine sub Beczicz a Nativitate beate Virginis per annum censuat III 
sexag.“ (Truhlář, J.: Urbář zboží rožmberského, str. 15) 
313 Cikhart, R.: Táborsko IV., str. 10. 
„Robotný muž Jan mlynář pod Bečici“ je na mlýně připomínán už o dva roky dříve. (Sedláček, A.: 
Příběnice, Tábor 1876, str. 30) 
314 Národní archiv Praha, Berní rula, Bechyňsko, inv. č. 2a. 
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hospodařil jiný člen rodu - Jakub. Bejšovcův mlýn vykazoval 3 mlýnská složení, 5 

stoup a pilu.315   

Konečně se dostáváme k dvojici hradů, které až do poloviny 15. století ovládaly 

široké okolí řeky Lužnice. Dnes už je sláva jak Příběnic, tak i menších Příběniček, 

dávno zašlá. Stejně marně bychom hledali ostrov v řece Lužnici, přes který vedl 

most spojující obě rožmberské pevnosti. A přitom právě na tomto ostrově se podle 

zdání Augusta Sedláčka nacházel mlýn.316 Jeho existenci potvrzuje jediná  písemná 

zpráva – rožmberský urbář. Z jeho záznamu víme, že mlýn pod hradem v osadě 

platil úrok 60 sudů pšenice plus dvě a půl kopy a šestnáct grošů navrch. Kromě 

povinnosti mlít pro hrad musel mlynář vykrmit dva vepře.317  

Jiný mlýn mlel na řece nad hradem Příběnice a ročně odváděl jednu hřivnu.318 

August Sedláček jej lokalizuje k ostrovu nad Příběnicemi.319 

Ve zmiňovaném urbáři nalezneme také další z mlýnů na řece Lužnici – Bredův 

mlýn. Jméno má poměrně pozdní. Získal je podle mlynáře, který zde hospodařil, a to 

nejspíše v první polovině 19. století.320 Před tímto datem byl známý jako mlýn 

Vaňkův.321 

Na další cestě nám pro nejstarší období, tedy 14. století, bude průvodcem opět 

rožmberský urbář. Přiběnickému pánu panu Oldřichovi z Rožmberka zde na řece 

Lužnici podléhaly, kromě mlýnů výše jmenovaných, tři mlýny pod Klokoty, z nichž 

dva platily dohromady 80 grošů a třetí 15 grošů, mlýn na Vrbici s ročním úrokem 32 

                                                 
315 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr (fasse), Táb.,  Želeč - statek, inv. č. 3053. 
316 Sedláček, A.: Hrady VII., str. 63.  
317 „…Item molendinum sub castro in civitate solvit LX tinas siliginis, 2 1/2 sexag. XVI gr. et nutrit 
duos porcos et molit ad castrum, sed mentitur (?) de porcis.“ (Truhlář, J.: Urbář zboží rožmberského, 
str. 44) 
Mlýn ležel na ostrově v řece Lužnici u mostu spojujícího oba rožmberské hrady a rameno řeky jej od 
břehu odlučující bývalo strouhou mlýnskou.“ (Sedláček, A.: Příběnice, str. 33)  
318 „…Item molendinum superius castro Przibenicz censuat annuatim I marcam.“ (Truhlář, J.: Urbář 
zboží rožmberského, str. 15) 
319 Sedláček, A.: Hrady VII., str. 64. 
320 V úvahu by přicházel mlynář Jan Bréda. Josef Klempera jej na mlýně uvádí k roku 1855 
(Klempera, J.: Vodní mlýny V., str. 100). A skutečně jistý mlynář Jan Breda koupil roku 1852 dům 
v Táboře (Thir, K.: Staré domy I., str. 490). Problém je ale v Sommerově zápisu při popisu obce 
Drhovice: „…die Brodische Mühle mit 4 Gängen und 1 Brettsäge, ¾ St.f. an der Luschnitz…“ 
(Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen X., str. 16). Z něj vyplývá, že nejpozději roku 1842 se už 
užíval název Bredův. Avšak Josef Klempera uvádí k roku 1848 za držitele nějakého Vanka 
(Klempera, J.: Vodní mlýny, str. 100).  
321 Srovnej :  „… Waniek und  Mataussowsky sind zwei Mühlen…“ (Schaller, J.: Topographie des 
Königreichs Böhmen XIV., str. 15). Jako Vaňkův mlýn taky na indikační skice obce Dražice. 
(Národní archiv, Indikační skici, Táb. 131, sign. 8225) 
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grošů a druhý mlýn, jež odváděl rovnou hřivnu stříbra.322 Přiřadit k jednotlivým 

mlýnům konkrétní (pozdější) jména není nikterak složité. Pod Klokoty známe i 

z pozdější doby pouze tři mlýny, a to Kvěchovský, Papírnu a Brdlíkovský. Také 

mlýn Vrbický figuruje v urbářích statků táborské obce. Problém ale nastává u 

druhého mlýna (platí jednu hřivnu ročně) a bohužel při zprávách, jež máme 

k dispozici, je tato otázka neřešitelná.  

Po husitských válkách změnily všechny jmenované mlýny svého majitele. Na 

základě smlouvy uzavřené roku 1437 mezi panem Oldřichem z Rožmberka a 

táborskou obcí o navrácení hradu Příběnic do rožmberských rukou, přenechal pan 

Oldřich obci podací Klokotské fary s dvěma mlýny (Brdlíkovským a Papírnou), 

řekou Lužnicí a vsi Náchod, Všechov a Celkovice.323 Jiné mlýny (Vrbický, 

Matoušovský a Kvěchovský) byly patrně předmětem obchodu, který uzavřel pan Jan 

z Rožmberka s Petrem, řečeným Růže a Benešem Haldou v roce 1459. Táborským 

měšťanům prodal vsi Zahrádku a Dražice s třemi mlýny a lesy Vlasenici a 

Ohrazenici.324 Po Petrově smrti připsal král Jiří z Poděbrad listem z 20. září roku 

1469 statky po něm a jeho dceři Kateřině zůstalé, totiž „…Klokoty ves celou, kromě 

což tu již měli, díl Dražic a podací právo kostelní v nich, díl Zahrádky, polovici lesů, 

řečených Vlasenice a Ohrazenice, s potoky, mlýny a se vším příslušenstvím…“ obci 

Hradiště hory Tábor.325 

     V textu kupní smlouvy z roku 1459 se objevují také jména mlynářů na 

prodávaných mlýnech. První je mlynář Dušek, který platil 33 ½ grošů úroku  a navíc 

odváděl „… na každý pátek dokavadž by okrajky ledové na řece nebyly, ryb 

obročních za 8 denárův“.326 Na mlýnech zatížených platem dražickému faráři seděli 

mlynáři  Křížek a Klíma. První platil 20 grošů do roka, druhý 14 ½. Křížek k tomu 

odváděl každý pátek obroční ryby za 8 denárů.327 Jména patří nepochybně mlynářům 

Vrbického, Matoušovského a Kvěchovského mlýna.  

                                                 
322 „…Villa Klokot: …Item tria molendina, quorum duo solvunt per LXXX gr:, tertium vero solvit 
XV gr. annuatim.“ Dále: „Item unum molendinum in Wrbicz censuat annuatim XXXII gr. et 
secundum molendinum solvit unam marcam gravem.“ (Truhlář, J.: Urbář zboží rožmberského, str. 
15) 
323 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 7. 
324 Tamtéž, str. 7. 
325 Tamtéž, str. 16. 
326 Sedláček, A.: Paměti kvěchovského mlýna, str. 7. 
327 Tamtéž, str. 7 – 8. 
Jméno posledního mlynáře čte F. A. Slavík „Kluna“. (Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 35) 
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Mlýn „na Vrbici“  ležel mezi Brédovským a Matoušovským mlýnem. Nejstarší 

známý mlynář zde byl patrně Křížek nebo Klíma, kteří seděli na Vrbici a na 

Matoušovském mlýně.328 Počátkem 16. století měly oba mlýny jednoho majitele 

(snad proto byl mlýn Matoušovský označován „na pustém“). Podle táborského 

urbáře platil mlynář Vrbický z pustého 20 grošů a z rybího obroku dalších 20 grošů, 

z Vrbice pak 33 ½ grošů.329 Na mlýnech hospodařil Jiřík Vrbický, a to nejpozději 

roku 1544. K tomuto datu totiž přenechal svému synovi Matoušovi mlýn řečený „na 

pustém“. Vymínil si pouze, že Matouš „…má jemu dolejšího mlýna pomoci stavěti i 

s čeledí svou, ale Jiřík má na to svůj náklad činiti“. 330 Můžeme se domnívat, že 

potřeboval opravit dolní mlýn (Vrbický) po požáru. Z toho sešlo a roku 1545 prodal 

Jiřík „…spáleniště na Vrbici a k pile všecka železa…“ za 250 kop míšeňských 

mlynáři Jírovi.331 O rok později mlýn koupil Jan Bočan za 410 kop.332  

Po jednom z majitelů dostal mlýn už na konci 16. století jméno Šimonovský.333 

Tak je uveden roku 1651, kdy jej držela Juliána Mlynářka s dětmi.334 O tři roky 

později měl „mlejn Šimonovic“ 2 kola.335 Mlynář Matěj Vrbický jej roku 1661 

postoupil za 300 kop svému bratru Václavovi, který se napříště zval „…Václav 

Šimonovský, držitel mlýnu Vrbice řečeného“.336  

Další požár potkal mlýn roku 1704. Jelikož mlynář Jakub Pohořák neměl 

finance na rekonstrukci, vyměnil mlýn za domek na soběslavském předměstí. Nový 

majitel Matěj Fiala Vrbici znovu vystavěl. Roku 1717 měl mlýn 2 složení, 2 stoupy 

a pilu. A hodnotu 700 zlatých, alespoň taková byla částka, za níž jej vdova Kateřina 

                                                 
328 Sedláček, A.: Paměti Kvěchovského mlýna, str. 8.  
329 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 51. 
330 Tamtéž, str. 51. 
331 Tamtéž, str. 135. 
332 Tamtéž, str. 51. 
333 Petr Vok z Rožmberka prodal roku 1594 Jiříku Vítovi ze Rzavého  Lhotku Hnojnou „…s lesem a 
strání počna od strouhy mlýna Táborského řečeného na Hutěch až nade mlýn Šimonovský“. (Tamtéž, 
str. 135) 
334 Kokošková, Z. - Sedláčková, H. – Zahradníková, M.: Soupis poddaných podle víry, str. 538. 
335 Národní archiv Praha, Berní rula, Bechyňsko, inv. č. 4. 
Podle Slavíka držel mlýn roku 1654 Matěj Vrbický. Mlýn měl mít 1 kolo. (Slavík, F. A.: Panství 
táborské, str. 136) Potíž je v tom, že v Berní rule je uveden jak mlýn Šimonovic (2 kola), tak i Matěj 
Vrbický. Je tedy zřejmé, že Matěj byl mlynářem jinde. Odpověď nalezneme u K. Thira, který říká, že 
Matěj Vrbický měl mlýnec pod Jordánem. (Thir, K.: Staré domy II., str. 613) S tím souhlasí údaje 
z táborských městských fassí: roku 1713 držela mlýn (o 1 složení a 1 stoupě) po Matěji Vrbickém 
Anna Parmová; její dědicové o čtyři roky později spravovali mlýn (o 1 složení a 1 stoupě) na nestálé 
vodě. (Národní archiv Praha, Tereziánský katastr (fasse), Táb.,  Tábor – statek města, inv.č. 3037) 
336 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 136. 
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Fijalová postoupila roku 1721 svému synu Janovi.337 Byl posledním z rodu Fijalů na 

Vrbici. V roce 1732 vyměnil mlýn s Václavem Kroupou za mlýn Kryfovský pod 

Klokoty s hospodářstvím a navrch připlatil ještě 2 460 zlatých v hotovosti.338  

Někdy po tomto roce zřejmě historie Vrbického mlýna končí. Nenajdeme ho 

ani v Schallerově, ani v Sommerově topografii. Nedokážeme dnes ani přesně určit, 

kde stával. 

Zato mlýn Matoušovský znají oba jmenovaní autoři. Dodnes stojí na pravém 

břehy řeky Lužnice kousek pod Dražicemi.339  

Za dob mlynáře Matouše, který získal mlýn od svého otce Jiříka Vrbického 

roku 1544 (jak je výše uvedeno), se mlýnu „na pustém“ začalo říkat Matoušovský. 

Mlynář z něj odváděl úrok 20 grošů o sv. Jiří a 40 grošů na sv. Havla.340 Když 

Matouš zemřel, ujal se mlýna jeho syn Jan ve 120 kopách, ovšem s povinností 

„…při sobě opatrovati pozůstalé sirotky, 3 bratry a 2 sestry, do jich let bez újmy 

spravedlnosti jejich 120 kop na 6 dílů, po 20 kopách, však budou-li ho poslušni“.341 

Roku 1602 koupil mlýn od Jana mlynář Jakub Bejlovec za 145 kop.342  

Během třicetileté války byl mlýn poškozen, protože když jej roku 1642 kupuje 

za 280 kop Matěj Přerovský, slevili mu táborští páni 30 kop na vyzdvižení mlýna.343 

Roku 1651 už hospodařil na Matoušovském mlýně dvaadvacetiletý Jan Přerovský se 

ženou.344 V letech 1679 – 90 byl mlýn znovu zpustošen. Proto jej páni prodali Janu 

Hromadovi za 250 kop. Ale již následující rok mlýn změnil svého majitele.345 Roku 

1717 držel mlýn na stálé vodě o dvou složeních a dvou stoupách Vít Vrbický, jinak 

Matoušovský.346 

Posledním ze tří mlýnů, které byly vedle jiného zboží předmětem obchodu, 

uskutečněného roku 1469 mezi panem Janem z Rožmberka a táborskými měšťany 

                                                 
337 Tamtéž, str. 136. 
338 Pěnka, F.: O mlýně zvaném Kryfovic. In: Český jih, 60/1932, č. 2, str. 2  
339 U J. Schallera je pouze jméno „Mataussovsky“ (Schaller, J.: Topographie des Königreichs 
Böhmen XIV., str. 15).  
J.G. Sommer u vsi „Draschitzka“ připomíná „…1/4 St. abseits an der Luschnitz 1 aufgehobene Mühle 
(„Pustý Mlejn“, Wüste Mühle genannt) mit einem Häuschen“. (Sommer, J. G.: Das Königreich 
Böhmen X., str. 25) 
340 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 51. 
341 Tamtéž, str. 135. 
342 Tamtéž, str. 136. 
343 Tamtéž, str. 136. 
344 Kokošková, Z. - Sedláčková, H. – Zahradníková, M.: Soupis poddaných podle víry II., str. 538. 
345 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 136. 
346 Tereziánský katastr (fasse), Táb.,  Tábor – statek města, inv.č. 3037. 
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Petrem řečeným Růže a Benešem Haldou, je mlýn Kvěchovský. Logicky tedy 

přichází otázka: Které z uvedených tří jmen patřilo zdejšímu mlynáři? Problémem se 

zabýval August Sedláček. Srovnáním úroků jednotlivých mlýnů v různých obdobích 

došel k závěru, že protože hodnota Kvěchovského mlýna byla i v 16. a 17. století 

vyšší než cena Vrbice a Matoušovského, hledaným mlynářem musí být Dušek. To je 

také důvod, proč Dušek neplatil jako jeho dva kolegové úroky dražickému faráři, ale 

pánu.347 

 Další známý držitel Kvěchovského mlýna se jmenuje Janek Malý. Hospodařil 

zde počátkem 16. století a odváděl stejný úrok jako jeho předchůdce roku 1459. 

Mlýn po něm roku 1564 zdědil syn Mareš.348 Tehdy byl mlýn postoupen Petrovi, 

synu Jakubovu. Znám byl ale spíše pod přezdívkou Pýša Malý. A protože při 

povídání vyvaloval oči („vejral“), vysloužil si navrch žertovnou přezdívku „Vejrek“ 

(Výrek).349 Označení přešlo, jak už to bývalo zvykem, na celý mlýn. 

Po brzké Petrově smrti mlýn spravovala jeho žena, a to do roku 1578, kdy 

otcovo hospodářství převzal syn Jan Výrek.350 V 90. letech 16. století se na mlýně 

připomíná vdova Dorota.351 Jediná dědička Alžběta Výrková prodala roku 1606 

„mlýn u Vejrků“ táborské obci za 250 kop.352 Ta jej obratem prodala Václavu 

Kvěchovi za 450 kop míšeňských.353 Podle smlouvy získal nový majitel mlýn, který 

kromě starého úroku nebyl zatížen žádnými jinými povinnostmi, do dědičného 

držení.354  

Účast v neúspěšném stavovském povstání a odpor, který kladlo až do svého 

obležení v roce 1622, zaplatilo Hradiště Hory Tábor dost draze. Vedle jiného zboží 

ztratila obec statky zádušní, tedy „…též mlýn Vejrkovský s poli, po Václavovi 

Kvěchovi pozůstalý, vdově a sirotkům jeho náležející, a v tu roztržitost vojenskou 

naprosto zpustlý, pod mlýnem Šimonovským na gruntech zádušních ležící, z něhož 

k záduší obce jisté služby a povinnosti vycházely“.355 Tímto způsobem získal v roce 

1624 vrchnost nad mlýnem pan Maxmilián z Meminga, jež ji dále postoupil 

                                                 
347 Sedláček, A.: Paměti kvěchovského mlýna, str. 8. 
348 Tamtéž, str. 8. 
349 Tamtéž, str. 8. 
350 V táborském urbáři je mlynář veden jako Janek Malý. (Slavík, F. A.:Panství táborské, str. 51) 
351 Sedláček, A.: Paměti Kvěchovského mlýna, str. 8. 
352 Tamtéž, str. 9. 
353 Tamtéž, str. 8. 
354 Tamtéž, str. 9. 
355 Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách r. 1620 – 1650. Praha 1891, str. 1223. 
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císařskému generálu Huertovi.356 V polovině 17. století hospodařil na Vejrkovském 

mlýně o 2 kolech Matouš Kvěchovský (Kvěch).357 

Kdy byly vyslyšeny žádosti táborských a obec získala zádušní statky zpět, 

nevíme. Roku 1688 držel mlýn Matoušův syn Pavel. V roce 1723 jej vystřídal 

Jakub. Provozoval dvě mlýnská složení a jednu stoupu.358  Následovali další členové 

tohoto starého mlynářského rodu: Vojtěch (1734), Jan (1736), Vít (1786), další Jan 

(1808) a od roku 1810 jeho bratr Josef.359 Posledně jmenovaný prodal 16. března 

roku 1848 „…mlýn pod Klokoty N.C. 10 na řece Lužnici pozůstávající v trojím 

mlýnském složení a stoupách“ svému synovi Josefovi za 2 300 florinů. Nový mlynář 

převzal následující závazky: platit městu tábor úrok 1 florin 30 krejcarů a 

klokotskému učiteli „…vydávati ročně 3 mýtníky žita, čtvrt mýtníku hrachu, tři 

čtvrti mýtníku ječmene a věrtýlek neb čtvrt míry zemčat“.360 

Ke Kvěchovu mlýnu se sluší připojit ještě jednu poznámku. Zdá se, že okolí 

mlýna bylo oním útočištěm adamitů, jež vzpomíná starý letopisec: 

 

„Jeho přívržence pak v tu chvíli 

z Příběnic vyhodili, 

a tak šli do lesů ti hříšníci, 

někde proti Dražicím za Lužnicí, 

ale tam byli jenom chvíli: 

když se to Žižka dozvěděl, 

hned na ně s vojskem jel 

a přivedl je na Klokoty.“361 

 

August Sedláček připomíná strmý ostroh za mlýnem, který je oddělený od 

okolního terénu příkopem.362 Toto opevnění může být také součástí hradiště 

Ohraženice, nalézajícího se na ostrohu nad řekou Lužnicí v katastru obce Dražice.363  

                                                 
356 Sedláček, A.: Paměti Kvěchovského mlýna, str. 10. 
357 Kokošková, Z. - Sedláčková, H. – Zahradníková, M.: Soupis poddaných podle víry II., str. 538. 
Národní archiv Praha, Berní rula, Bechyňsko, inv. č. 4. 
358 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr (fasse), Táb.,  Tábor – statek města, inv. č. 3037. 
359 Sedláček, A.: Paměti, str. 22. 
Rodokmen podává také Roman Cikhart. (Cikhart, R.: Rod Kvěchův v Zahrádce. In: Jihočeský 
sborník historický XIII., Tábor 1940, str. 28 – 29) 
360 Sedláček, A.: Paměti kvěchovského mlýna, str. 16 – 17. 
361 Porák, J. – Kašpar, J.: Ze starých letopisů českých. Praha 1980, str. 76. 
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Zvláštní postavení mezi táborskými mlýny měl pravděpodobně mlýn Stružský. 

Jméno dostal podle svého umístění – nacházel se totiž v dražické strouze pod 

Pintovkou u Vlčího dolu na levém břehu řeky Lužnice. Protože jej od 16. století 

drželi páni kverci z táborských stříbrných hor a tloukli zde rudu, byl nazýván také 

„Na Hutěch“, „Huťákovský“ nebo „panský“.  

O mlýně se poprvé dovídáme roku 1442. Kvůli přetrvávajícím neshodám mezi  

táborskou obcí  a panem Oldřichem z Rožmberka se konalo 16. srpna uvedeného 

roku pod záštitou hejtmana plzeňského kraje pana Hynka Krušiny ze Švamberka 

smírčí jednání. Pro nás je zajímavé, že krumlovský pán si mimo jiné stěžoval, že 

obec „…od mlynáře Vaňka Struzského (pod Dražicemi) úrok mocí berou a pravíc, 

aby on k farářství k Klokotům příslušel; a ten nikdy farářův nebyl než páně.“364 

Zástupci táborské obce se odvolávali na smír s Oldřichem o Příběnice z roku 1437. 

Zároveň připomněli, že když pánův služebník Rynart uvěznil Vaňka na Dobronicích, 

vypravili jej „…z toho vězení svými vězni (totiž výměnou) jako člověka svého“.365   

Rodina Struzských držela mlýn ještě dalších sto let. Teprve roku 1545 jej 

mlynář Říha prodal za 380 kop Šimonu Mrzenovi.366 Roku 1564 drželi mlýn 

zatížený půlročním úrokem 35 grošů už zmiňovaní těžaři  z táborských hor.367 Brzy 

na to tu snad najdeme mlynáře Jakuba.368 Od roku 1570 zde hospodařil mlynář 

Václav. Vystřídala ho rodina Vodičků – od roku 1590 Josef, po něm Václav. Po jeho 

smrti koupil panský mlýn za 250 kop Matěj Vodák, jinak Karafiátek.369  

                                                                                                                                                         
362 Sedláček, A.: Paměti kvěchovského mlýna, str. 7. 
363 Letopiscovy údaje ukazují spíše na les Osiku na levém břehu řeky Lužnice. Potom ale není jasné, 
proč by Žižka vedl zajaté do Klokot a ne do Tábora, kde byl most. (Lískovec, F.: Hradiště 
Ohraženice. In: Jihočeský sborník historický XIV., Tábor  1941, str. 23) 
364 Thir, K.: Staré domy I., str. 18. 
365 Tamtéž, str. 18. 
366 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 51. 
Kromě mlynáře Říhy známe i jiné členy této staré táborské rodiny. Nedokážeme bohužel říci, zda 
vykonávali  mlynářské řemeslo. Uvádíme je ale pro pořádek. Mikuláš Struzský vlastnil kolem roku 
1523 v Táboře dům č.p. 35. Vystřídal ho zde Toman Struzský, který dům roku 1569 vyměnil 
s mlynářem Jiříkem Nevstávalem. (Thir, K.: Staré domy I., str. 190) 
367 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 135. 
368 Od roku 1567 platil beruňky z táborského domu č.p. 178 Jakub „…mlynář na židové strouze pod 
Dražici s manželkou Markytou“. (Thir, K.: Staré domy II., str. 445) Je ovšem možné, že se jedná o 
jinou strouhu než stál Struzský mlýn. 
369 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 135. 
Se Slavíkovými údaji se neshoduje zápis v táborské černé knize: „…Léta 1591o, tu středu po neděli 
Kantate, jsouc podán ku právu útrpnému Pavel mlynář a jináče Šibálek, nebožtíka Filipa mlynáře syn, 
rodem (z) Struskýho (!) mlejna a jináče Na hutech slove.“ (Straka, J.: Z táborské knihy černé. Tábor 
1937, str. 311 – 312) 
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V polovině 17. století mlel ve strouze pod Dražici Václav Fijala. Jeho dcera 

prodala roku 1656 své nabyté dědictví v hodnotě 80 kop táborskému jircháři 

Bartoloměji Mayerovi. Protože úrok z mlýna 2 zlatých 50 krejcarů je k roku 1788 

veden jako odpadlý, můžeme považovat mlýn za pustý.370  

Někdy kolem poloviny 19. století byl v ohybu řeky Lužnice, na jejím pravém 

břehu, postaven mlýn známý jako Benešův. Nebo Bendulák (Vendulák).371 Tato 

druhá varianta názvu mlýna nás svádí k domněnce, že se původně  jednalo o valchu, 

kterou po roce 1842 rozšířila Anna Vendeláková o moučné složení.372  

Na pravém břehu řeky Lužnice, přímo pod Klokoty, stával mlýn zvaný 

„Žabkovský“ nebo na „Žabkách“. Možná už během druhé poloviny 16. století se pro 

něj vžil nový název - „Papírna“ .  

O existenci mlýna se dovídáme už z rožmberského urbáře. V něm je, jak už 

bylo ostatně řečeno výše, spolu s Kvěchovským a Brdlíkovským mlýnem zahrnut 

pod slovy „tři mlýny pod Klokoty“.   

Mlynář, který dal mlýnu první známé jméno, se jmenoval Žába. Hospodařil zde 

v polovině 16. století a odváděl z poddanského mlýna 15 grošů úroku.373 Po jeho 

smrti už držela mlýn táborská obec, která jej roku 1554 postoupila za 280 kop 

Markétě Lapáčkové. Od ní převzal Žabkovský mlýn nakrátko pražský papírník 

Marek Kyzlink. Právě tehdy se pravděpodobně zrodilo nové označení mlýna – 

Papírna. Výčet majitelů pokračuje podle Slavíka Šimonem Mrzenou (roku 1564), po 

něm Janem Jeníkem a roku 1580 mlynářem Jiříkem z Přehořova, který získal mlýn 

už za sumu 600 kop. Dva roky nato zde nalézáme Jiříka Kazdu.374  

Z relace zemských přísežných mlynářů o kontrole vodních prahů a 

vycejchování provedené na táborských mlýnech v roce 1567 se dovídáme další 

jméno. Stojí v ní, že u Jiříka na Žabkách  byl vražen nový cejch.375 Těžko ovšem 

rozhodneme, zda tohoto mlynáře vložit před Jana Jeníka nebo až za něj.  

                                                 
370 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 135. 
371 Klempera, J.: Vodní mlýny V., str. 100. 
372 Sedláček, A.: Paměti kvěchovského mlýna, str. 17. 
Oporu nalézáme také u J.G. Sommera: „…Abseits vom Dorfe Klokot liegt an der Luschnitz 1 
Tuchwalke und 1 Papiermühle.“ (Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen X., str. 15) Pokud víme, u 
mlýna Papírna valcha nebyla – Sommer tedy mluví o dvou samostatných objektech pod Klokoty. 
373 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 51. 
374 Tamtéž, str. 135. 
375 Archiv český XXVIII., str. 272. 
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Zato druhá zpráva mluví jasněji: někdy mezi lety 1582 a 1591 byl na mlýně 

mlynář Křenek. Alespoň podle doznání Pavla řečeného Šibálek, jež učinil na právu 

útrpném roku 1591 v Táboře: „Křenkovi, mlynáři na Mrzenově mlejně, peníze sem 

pobral; devatenácte kop m. sem vzal ve dne v truhlici za stolem a zase sem jemu 

vrátil vosm tolarů širokejch a za půl čtvrtý kopy krošů bílejch a českejch“.376  

Nejpozději roku 1596 patřil mlýn Dorotě Gryfové z vedlejšího Kryfova mlýna. 

Jednoho majitele, Šimona Vodrážku, měly oba mlýny pod Klokoty i po tomto 

datu.377 Pro následující 17. a většinu 18. století nám zprávy o mlýně bohužel chybí. 

Můžeme se pouze dohadovat, že byl ve stejných rukou jako Kryfův mlýn, jak je to 

opětovně doloženo na konci 18. století.378  

Počátkem 19. století byl mlýn přeměněn na papírnu.379 Toto období jeho 

„života“ je popsáno v jiné kapitole.   

Konečně jsme po řece Lužnici postoupili až k cíli naší cesty - městu Táboru. 

Mlýn, o kterém nyní bude řeč, stál na pravém břehu řeky Lužnice kousek pod ústím 

potoka Tismenice do řeky. Podle nejstaršího mlynářského rodu, který zde 

hospodařil, byl znám jako Kryfův mlýn. Ale poté, co jej v roce 1864 obchodník Jan 

Brdlík z Počátek nechal zbourat a na jeho místě vystavěl moderní mlýn amerického 

typu, vžilo se nové označení - mlýn Brdlíkův.380 

Rodina Kryfů držela mlýn nejpozději od první poloviny 16. století. Podle 

táborského urbáře tehdy mlynáři z Kryfovic mlýna odváděli druhý nejvyšší úrok 

mezi ostatními městskými mlýny. Platili rovných 40 grošů.381 Kryfové patřili 

k zámožnější vrstvě obyvatel města. Některé táborské domy ještě dlouho nesly jejich 

jméno.  

Roku 1536 prodali poručníci Kryfových sirotků mlýn svému příbuznému 

Mikuláši Kryfovi, jednomu ze „starších nad řemeslem mlynářským“.382 Po jeho 

smrti zde hospodařil jeho pastorek Jan, jenž mlýn převzal za 500 kop. Když také Jan 

                                                 
376 Straka, J.: Z táborské knihy černé, str. 312.  
Podle Strakova rozboru se nemohlo jednat o mlýn Na Hutěch, který Šimon Mrzena vlastnil mezi lety 
1545 a 1564. (Tamtéž, str. 11) 
377 Pěnka, F.: O mlýně, str. 2. 
378 V roce 1779 držel oba mlýny Josef Suchomel. (Pěnka, F.: O mlýně, str. 2) 
379 Můžeme se domnívat, že označení „Papírna“ dostal mlýn až v této souvislosti. Dvě výše uvedené 
zprávy, obě z doby, kdy papírník Marek Kyzlink mlýn už nevlastnil, označují objekt jiný jménem 
(1567: „na Žabkách; 1591: „Mrzenův mlejn“). 
380 Pěnka, F.: O mlýně, str. 2. 
381 Pouze Vít platil více – 46 grošů. (Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 50) 
382 Pěnka, F.: O mlýně, str. 2. 
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odešel na věčnost, rozhodla se vdova Dorota a její synové mlynářský majetek 

prodat. „Mlýn Gryfovský a mlýn „na Žabkách“ s řekami k nim příslušejícími“ 

koupil v roce 1596 Šimon Vodrážka.383   

Vodrážkové zde vydrželi až do počátku 17. století. Jejich mlýn vykazoval roku 

1654 4 mlýnská složení. Tehdy z něj úroky platil Václav Vodrážka.384 Možná už za 

jejich éry došlo k rozšíření mlýna, protože v roce 1713, za mlynáře Matěje Kryfa, 

jinak Ratajského, měl mlýn 3 složení, 2 stoupy a 1 pilu.385 Během čtyř let přibyly 

navíc další dvě stoupy.386  

Další v řadě majitelů mlýna se jmenoval Václav Kroupa. Už jsme se s ním 

setkali, protože roku 1732 vyměnil Kryfovský mlýn o čtyřech složeních, s jednou 

pilou a jirchářskou valchou a dále hospodářství pod 30 korců se 4 zahradami, 2 

chmelnicemi a zbořeniště řečené Bílkovské s mlynářem Janem Fialou za mlýn na 

Vrbici. Rozdíl v hodnotě obou nemovitostí musel vrbický mlynář vyrovnat částkou 

2 460 zlatých v hotovosti.387 Mlynáře Fialu vystřídal roku 1779 ve mlýně Jan 

Suchomel, zároveň držitel mlýna Papírna.  

Další zpráva nás bohužel přenese skoro až do poloviny 19. století. Dne 8. 

května roku 1841 prodal pan Josef Dvorský mlýn o 5 složeních, 4 stoupách, pile a 

jirchářské valše, včetně přilehlých pozemků, Václavu Böhmovi, a to za sjednanou 

cenu 16 000 zlatých. Protože byla v kupní smlouvě stanovena povinnost držitele 

dole stojící Papírny, týkající se jezu a osazeného cejchu, můžeme se domnívat, že 

předmětem transakce byly oba mlýny.388 Ale již za čtyři roky se mlýn dostal do 

exekučního prodeje. Za vydraženou částku 11 051 zlatých jej nabyl táborský stavitel 

a tesařský mistr Jan Ryba.389  

Nyní nás čeká skupina mlýnů, vlastně začala už mlýnem Kryfovic, které ležely 

na řece Lužnici přímo pod Táborem a byly tudíž vedeny jako mlýny městské. 

Nejstarší výčet mlýnů okolo města nalézáme u Slavíka. Roku 1547 platili 

svatohavelský úrok: Vít, Petr, Václav, Kryfovic, Jan Vankovic, Matěj pod hradem 

                                                 
383 Tamtéž. 
384 Národní archiv Praha, Berní rula, Bechyňsko, inv. č. 4. 
385 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr (fasse), Táb.,  Tábor – král. město, inv. č. 3035. 
386 Tamtéž. 
387 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 136. 
388 Pěnka, F.: O mlýně, str. 2. 
389 Tamtéž. 



 86 

(ze Zedníkova), Vlaský a Záviše.390 V polovině 18. století bychom podle 

tereziánského katastru našli při královském městě Hradiště Hory Tábor mlýny na 

stálé vodě o 16 kolech. Na nestálé vodě stál mlýn o 1 kole a dále Přehořovský mlýn 

o 3 kolech. Napočítáno bylo ve fassi 13 mlynářů.391 O sto let později upřesnil počet 

mlýnů Sommer – z devíti táborských mlýnů leželo pět na řece Lužnici, ostatní na 

rybníku Jordán.392 Vzhledem k našemu tématu nás přirozeně zajímají pouze mlýny 

na řece. Které mlýny to tedy byly? Proti toku řeky Lužnice by za sebou následovaly 

takto: mlýn Kryfův, mlýn Veselých, měšický mlýn a Kamenný. Abychom dostali 

číslo uvedené Sommerem, potřebujeme ještě jeden mlýn. Jelikož mlýny, které by 

eventuálně přicházely v úvahu – Papírna, Suchomelův v Čelkovicích a mlýny při 

Starém Táboře – jmenuje autor topografie na jiném místě, je pro nás tento problém 

neřešitelný.393 Naštěstí není pro nás tato otázka klíčová, můžeme si tedy jmenované 

mlýny představit. 

Nejmladší mezi táborskými mlýny na řece Lužnici je nepochybně mlýn 

Veselých. Podle chronogramu na dřevěné desce, kterou nechal zhotovit mlynář 

Václav Vojtěch Veselý, vznikl mlýn teprve roku 1506. Proto byl v současných 

pramenech nazýván „Novým mlýnem“.  

Nejstarším známým držitelem mlýna, a s velkou pravděpodobností i jeho 

zakladatelem, byl Jan, mlynář z Nového mlýna. Od něj mlýn roku 1535 odkoupil 

táborský mistr Matěj tesař. V trhové smlouvě, kterou Matěj v roce 1528 učinil 

s Jakubem tovaryšem, je mlýn uveden jako „mlejn v Napajedlách pod mostem“. 

Z prodeje zřejmě sešlo, jinak by Matěj neprodával mlýn znovu, tentokrát roku 1536 

Janu Kočíkovi. Od roku 1545 hospodařil na „mlýně v Napajedlach“ Jakub Fousek 

příjmím Vlk. Koupil jej za 450 kop.394 Po něm se v mlýn uvázal Václav Straka. Ještě 

                                                 
390 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 50. 
391 Burdová, P. – Culková, D. – Čáňová, E. – Lišková, M. – Rajtoral, F.: Tereziánský katastr český 
III., str. 365. 
392 „…und 9 Mühlen, von welchen 4 am Teiche Jordan (worunter die obrigkeitliche zeitlich 
verpachtete s.g. Wasserkunstmühle), 5 aber an der Luschnitz liegen.“ (Sommer, J.G.: Das Königreich 
Böhmen X., str. 10) 
393 „…Abseits ¼ St. vom Dorfe Klokot liegt an der Luschnitz 1 Tuchwalke und 1 Papiermühle.“ 
„Celkowitz … und an der Luschnitz eine Mühle.“ 
„…die Mühlen Alt – Tabor.“ (Sommer, J.G.: Das Königreich Böhmen X., str. 15) 
Je ovšem docela možné, že Sommer počítal zvlášť mlýn měšický a cechovní soukenickou valchu o 
jednom kole při něm stojící, tak je to uvedeno i ve fassi. (Národní archiv Praha, Tereziánský katastr 
(fasse), Táb.,  Tábor – král. město, inv. č. 3035) 
394 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 135. 
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toho samého roku, tedy 1563, byl po složení sumy 2 kop grošů míšeňských přijat do 

táborského mlynářského cechu. 

Václav Straka se stal v Táboře brzy proslulým svou lakotou a hamižností. 

Říkalo se, že „…kdyby se měl s čertem v pekle souditi, na čertu by peklo vysoudil“. 

Mlýn vlastnil až do roku 1602 a svým počínáním opakovaně vzbuzoval nevraživost 

svých sousedů na řece Lužnici. Rozepře měl hlavně s horními mlynáři, kteří jej 

mimo jiné obviňovali z úmyslného zvyšování prahů proti vyznačenému cejchu a 

rozšiřování jezu. Dvakrát (roku 1596 a 1603) spory řešila komise přísežných 

zemských mlynářů. Svědectví o poměrech, jež panovaly ve „Strakovském mlýně“, 

nám zanechal už jmenovaný Pavel Šibálek: „…It. Jakub tovařiš, kterej dělal u 

Václava Straky mlynáře, jest mne navozoval, abych Strakovi mlynáři mlejny 

pokazil, abych do šrotu nasypal rtuti a mejdla, že je tím pokazím.“395 

Václavův syn Jan prodal roku 1614 mlýn po otci Václavu Parmovi. Parmové 

drželi mlýn o 3 kolech až do roku 1661. Během této doby přešlo jejich jméno i na 

mlýn. Po smrti Václava Parmy mlel mouku jeho syn Jiřík a konečně mlynář Václav 

Parma. Od něj koupil Parmovský mlýn Matěj Veselý. Novým mlynářem přešel 28. 

srpna roku 1661 mlýn do rukou rodiny, která jej vlastní dodnes.396  

I za Matěje Veselého pokračovaly spory se sousedy. Horní mlynáři Pavel Slaba 

z Dráchovského mlýna (měšického) a Jan Moucha z mlýna Hladovcova 

(Suchomelova) si roku 1684 stěžovali, že by „…zujímáním žlabův, zvejšení jezův, 

tak na něm činěné hrobky, tj. kamenem a rumem vyzdvihováním a zanečištění řeky 

návozy voda zvejšovala a jim oboum skrze zpáteční vodu nemalé vytápění a na 

jejich živnostech veliké zkráceni činiti mělo“.397 

Po Matějovi převzal mlýn odhadnutý na 1 230 zlatých 40 krejcarů syn Václav 

Vojtěch Veselý.  Za jeho mlynářství potkala mlýn nešťastná událost: 

 

„W letu Páně sedumnástistým 

A k tomu wícegi druhým, 

Celý mleyn tento gest skažen, 

Litostně skrz oheň spražen, 

                                                 
395 Straka, J.: Z táborské knihy černé, str. 312. 
396 Klempera, J.: Vodní mlýny V., str. 107. 
397 Cikhart, R.: Paměti mlýna Veselých, str. 93. 
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A to měsíce Čerwence, 

W počtu den druhý magíce, 

WE třech letech zase spráwen…“398 

 

Mlýn, někdy Parmovský, měl v roce 1713 tři mlýnská složení a dvě stoupy. O 

čtyři léta později vykázal mlynář Václav opět troje složení, ale tři stoupy a pilu 

navrch.399 Další složení bylo přistavěno nejpozději v roce 1738. Tehdy Václavův syn 

Matěj odvedl ze čtyř složení 6 kop 28 grošů císařské daně.400 V této souvislosti je 

zajímavé, že jméno Matěje Veselého figuruje mezi mlynáři (František, Martin a 

Václav Suchomelové, Jan Moucha), kteří „…zpěčují se platiti kontribucí a někteří 

z nich proti přísaze daleko směřující řeči vylejvají“. Proto „má se jim přísaha 

věrnosti vysvětliti“. 401   

 V následujících letech se na mlýně jmenuje Matějův syn Josef Václav. Za něj a 

za jeho syna Josefa mladšího pokračovaly spory s horními mlynáři - Matějem 

Suchomelem a mlynářem ze mlýna měšického statku. Nápravu sjednala roku 1778 

další komise přísežných mlynářů.402 

Josef mladší převzal po otci mlýn „s pustým mlýništěm za řekou naproti mlýnu 

ležícím, a sladovnou starou, k témuž mlýnu patřící a se zahradou neb ostrovem“ za  

3 451 zlatých rýnských403 Po smrti mlynáře spravovala mlýn za nezletilého syna 

Františka vdova Alžběta. František, který se ujal dědictví v roce 1828, pak držel 

mlýn Veselých až do roku 1863. 

Jedním z horních mlýnů, jež trpěly počínáním majitelů dříve Strakovského 

mlýna, byl mlýn měšický. Stával na pravém břehu řeky Lužnice, přímo pod 

městským vrchem. A to až do roku 1970, kdy byl pravděpodobně zbourán.404 Díky 

své poloze pod brankou v městských parkánech je v nejstarších knihách veden jako 

„mlýn po fortnou k řece“.405 Bohužel máme o tomto mlýně jen velmi kusé 

informace. 

                                                 
398 Tamtéž, str. 94. 
399 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr (fasse), Táb.,  Tábor – král. město, inv. č. 3035. 
400 Cikhart, R.: Paměti mlýna Veselých, str. 95. 
401 Thir, K.: Staré domy II., str. 449. 
402 Cikhart, R.: Paměti mlýna Veselých, str. 98. 
403 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 135. 
404 Klempera, J.: Vodní mlýny V., str. 99. 
405 Na této, jižní straně města byla malá jinak celkovská fortna. Na opačné straně města stála fortna 
velká, jinak fortna k rybníku. 
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Ze zprávy přísežných mlynářů, kteří v roce 1525 zřizovali „mlýny na řece 

města Tábora“, tedy opatřovali je cejchem, známe jméno tehdejšího majitele 

měšického mlýna. V relaci se praví, že: „…U Matoušova a Janova mlýnů, pokudž 

jest cejch znamenán, aby jez vejš nebyl dělán a pakliby byl vejš dělán, aby byl sňat a 

prahy při tom mlejně jednostejné, míry aby užívali. A takové prahy budou míti moc i 

právo výše sobě položiti neb nad ně k míře přidati.“406 Jelikož Matouš Zářecký byl 

držitelem mlýna v Čelkovicích, který ležel spolu s měšickým při jednom jezu, je 

naším mlynářem Jan. Podle jiné zprávy týž Jan, mlynář pod fortnou k řece, prodal 

okolo roku 1535 za 200 kop dům v Táboře (č.p. 279).407  

U mlýna stála valcha táborských soukeníků. A to dlouho před rokem 1543, kdy 

cech soukenický s vůlí panskou prodal mlýn „Soukenický pod fortnou“ Jiříkovi, 

mlynáři ze Samosel Hrabovic za 490 kop míšeňských. Ve smlouvě si totiž cech 

vymínil, aby „…soutka k valše zůstala svobodna k chození všechněm, jakž od 

starodávna bylo“.408 Valcha i mlýn ještě dlouho požívali zvláštních výhod ve 

vodním právu. 

Mlynář Jiřík prodal mlýn již roku 1546.409 Můžeme se domnívat, že kupcem 

byl Václav. Vede nás k tomu skutečnost, že Václav z Podfortní k řece je uveden 

roku 1550 ve zprávě o porovnání mezi staršími soukenického cechu a mlynáři na 

Táboře.410 Pak je také možné, že platil 20 grošů svatohavelského úroku.411 A 

pravděpodobně je oním „Václavem mlynářem od řeky“, který si roku 1559 pobyl 

s Janem z Kameného v městském vězení za přečiny proti vodnímu právu.412  

Kdy mlýn změnil opět majitele, nevíme. Došlo k tomu ale nejpozději roku 

1567. Toho roku se mlynář Jan Svoboda účastnil sporu mezi táborskými mlynáři na 

řece Lužnici.413 Na konci 16. století hospodařil na mlýně Matěj Dráchovský. Koupil 

                                                 
406 Cikhart, R.: Z minulosti Suchomelova mlýna v Čelkovicích. In: Jihočeský sborník historický. 
XV./1946, str. 27. 
407 Thir, K.: Staré domy II., str. 638. 
408 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 135. 
409 Cikhart, R.: Z minulosti Čelkovic, str. 30. 
410 Archiv český XXVIII., str. 271. 
411 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 50.  
412 Kolář, M.: Mlýny u města Tábora. In: Sborník historických prací, str. 323. 
Mohl to být ovšem také mlynář Václav Hladovec na protilehlém mlýně v Čelkovicích. K úsudku, že 
se jednalo o měšického mlynáře, nás vedou dvě věci. Za prvé nevidíme důvod, proč by v zápise 
nebylo uvedeno Václavovo příjmení Hladovec či jméno jeho mlýna, známého již tehdy jako 
„Hladovcův“. Za druhé mlynář „na řece“ může značit na mlýně „pod fortnou k řece“. Bohužel 
pádnějších argumentů pro předložené tvrzení nemáme.  
413 Archiv český XXVIII., str. 272. 
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jej nejpozději v roce 1596. Toho léta požádali majitelé Dráchovského (někdy 

Janova), Hladovcova mlýna a valchy přísežné zemské mlynáře „…pokudž by 

cejchem, jezem, prahy na škodu obci i sousedům z glejchu vystoupili…“, aby byli 

přivedeni k  nápravě.414 Jak vidno, mlýn se po mlynáři Matěji jmenuje Dráchovský. 

Na mlýně se Matěj připomíná naposledy roku 1603 v porovnání s mlynářem 

Václavem Strakou, protože prý se „ujímal louky Strakovy a udělal novou hráz“.415  

Naše další vědomosti o tomto mlýně se pro následující období, až na výjimky, 

omezují na pouhý výčet jeho majitelů. V 17. století zde mlynařili Matouš Kamenský 

(roku 1626)416 a Pavel Slaba, který roku 1684 podal spolu  s Janem Mouchou 

z protilehlého mlýna čelkovického, výše zmíněnou stížnost na Matěje Veselého. 

V roce 1713 měl „šosovní mlejn“ patřící k statku měšickému (odtud patrně název 

měšický) tři mlýnská složení a dvě stoupy. Jméno mlynáře nájemníka bohužel 

chybí.417 

Na společném jezu s mlýnem měšickým ležel mlýn v Čelkovicích (dnes část 

města Tábor). První známý držitel mlýna Matouš Zářecký je jmenován ve výše 

citované relaci přísežných zemských mlynářů z roku 1525. O tři roky později prodal 

Matouš svůj mlýn „s oné strany řeky“ svému synovi Tomášovi za 340 kop 

míšeňských. Ve smlouvě bylo stanoveno, „…kdyby potřebí bylo jezu opravovati, 

aby Tomáš dával dva dělníky a Matouš od valchy jednoho a týž poplatek panský 

Tomáš dva díly a Matouš jeden díl nyní i nápotomní časy a na pile, což by potřebí 

bylo, k valše aby řezal.“418 Valchu koupil později Jíra Hrabovic.419 

Tomáš hospodařil na mlýně do roku 1541, kdy jej prodal Šimonu 

Hladovcovi.420 Roku 1567 zjistila komise starších mlynářů, že „…při mlejních pod 

fortnou, jednom i druhém, kdež valcha jest……prahové níže leží mimo řád a právo“. 

To už čelkovický mlýn držel mlynář Václav Hladovec.421 Od něj mlýn „s pilou, jak 

                                                 
414 Cikhart, R.: Z minulosti Suchomelova mlýna, str. 28. 
415 Cikhart, R.: Paměti mlýna Veselých, str. 91 – 92. 
416 Klempera, J.: Vodní mlýny V., str. 99.  
417 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr (fasse), Táb.,  Tábor – král. město, inv. č. 3035. 
418 Cikhart, R.: Z minulosti Suchomelova mlýna, str. 27. 
419 Tamtéž. 
420 Tamtéž. 
420 Tamtéž. 
421 Archiv český XXVIII., str. 272. 
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se prkna řeží“ koupil v roce 1596 Bartoloměj Smíšek ze Sedlčan za 635 kop 

míšeňských.422  

Následujících více než 150 let patřil Hladovcův mlýn rodině Mouchů (Muchů). 

Vystřídali se zde nejméně čtyři mlynáři z tohoto rodu. Říkáme nejméně, poněvadž 

není snadné je spočítat. Kromě příjmení užívali všichni i stejné křestní jméno Jan. 

Naštěstí se u některých můžeme orientovat pomocí dat jejich přijetí do táborského 

mlynářského cechu. 

První mlynář toho jména byl přijat do cechu v roce 1602, další přesně o čtyřicet 

let později. Tento Jan Moucha držel mlýn o 1 kole, nyní už Mouchovský,  nejdéle do 

roku 1681, kdy byl do cechu zapsán další Jan Moucha, snad jeho syn.423 Byl jedním 

z mlynářů, kteří si léta 1684 stěžovali na dolního mlynáře Matěje Veselého ze 

Strakovského mlýna, jak bylo popsáno výše. Na začátku 18. století měl 

„Múchovský“ mlýn 2 mlýnská složení a 2 stoupy.424 V městské fassi uvedl roku 

1717 mlynář Jan Moucha o 2 stoupy více.425 A konečně v roce 1738 odvedl mlynář 

Jan Moucha ze 3 mlýnských složení 4 kopy 51 grošů císařské daně.426 Tři roky nato 

naopak odmítl spolu s jinými táborskými mlynáři platit kontribuci.427  

Sláva rodu Mouchů na mlýně v Čelkovicích končí rokem 1756. Toho léta se 

slavil sňatek Evy, dcery posledního Jana Mouchy, a Matěje Suchomela z neméně 

proslulého mlynářského rodu.428 Po Janově smrti tak mlýn přechází do rukou rodiny, 

která mu dala jeho dodnes užívané jméno – rodiny Suchomelů.  

Kdy se tak stalo, nevíme. Nový mlynář se na mlýně uvádí teprve roku 1778. 

Spolu s měšickým kolegou si stěžoval na počínání Jana Maredy a Josefa Veselého, 

kteří způsobovali oběma mlýnům ležícím na společném jezu nemalé škody.429  

Komise zemských přísežných mlynářů vyslaná v této věci do Tábora zjistila, že 

„…od roku 1596 při těch mlýnech i také v řece veliké změnění jest…ničehož ve své 

míře se nevynachází a jezy z míry postaveny jsou“. Protože ale snížení jezů na 

starou míru by majitele mlýnů poškodilo a  také by „…plavba pramenův, kterých 

                                                 
422 Cikhart, R.: Z minulosti Suchomelova mlýna, str. 28.  
423 Tamtéž, str. 28.  
424 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr (fasse), Táb.,  Tábor – král. město, inv. č. 3035. 
425 Tamtéž. 
426 Cikhart, R.: Z minulosti Suchomelova mlýna, str. 28.  
427 Thir, K.: Staré domy II., str. 449. 
428 Cikhart, R.: Z minulosti Suchomelova mlýna, str. 28. 
429 Cikhart, R.: Z minulosti Čelkovic, str. 30. 
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množství po řece Lužnici se plaví, hemována byla…“, rozhodli starší mlynáři 

vysadit nové cejchy.430  

Matějův syn Josef Suchomel hospodařil na mlýně až do své smrti v roce 1845. 

toho roku byl do mlynářského cechu v Táboře zapsán nový mlynář Václav 

Suchomel.431 

Nejvýše položeným mlýnem na řece Lužnici byl v Táboře mlýn Hrubešův. 

Jméno měl poměrně pozdní. Získal jej podle svého majitele, Jana Hrubeše, někdy po 

roce 1855. Starší název, užívaný nejpozději od poloviny 16. století, zněl „mlýn 

Kamenný“.  

Mlynář Vavřinec v Kamenným se v roce 1550 spolu s dalšími táborskými 

mlynáři účastnil porovnání se staršími soukenickými v otázce vodního práva.432 Je to 

první známý držitel tohoto mlýna. Snad přímo od něj získal mlýn Jan Kamenský. 

Dovídáme se, že roku 1559 za „zkázu silnice obecní“ pobyl v městské šatlavě.433 

Roku 1576 navštívila jeho mlýn komise zemských přísežných mlynářů a vrazila 

nový cejch k prahu.434 Jak dlouho mlynář Jan svůj mlýn, kterému se začalo říkat 

Kamenský, vlastnil, je otázkou.  

Další držitele mlýna známe až ze 17. století. Roku 1641 koupila Lidmila 

Chochelnická „…z mlýna Kamenského, manželka Jana Suchomela, příjmím 

Soukeníka“, dům ve městě č.p. 195.435 Domníváme se, že Lidmila byla mlynářovou 

první manželkou. Po její smrti se Jan znovu oženil, tentokráte za Kateřinu. 

Pravděpodobně ale brzy na to umírá, protože v Soupisu poddaných podle víry z roku 

1651 figuruje mlynářka Kateřina Suchomelová a synové.436 Podle něj měla v témž 

roce dosáhnout stáří 51 let.437 Pokud tomu tak skutečně bylo, dožila se vdova 

poměrně vysokého věku. Teprve roku 1674 odkázala kšaftem svému  synovi 

Tobiášovi Kolářovský dům ve městě. Dalším dědicům dala po 50 tolarech na 

Kamenském mlýně.438 Snad už v té době hospodařil na mlýně, který měl v roce 1654 

                                                 
430 Tamtéž. 
431 Cikhart, R.: Z minulosti Suchomelova mlýna, str. 29. 
432 Archiv český XXVIII., str. 271. 
433 Kolář, M.: Mlýny u města Tábora, str. 323. 
434 Archiv český XVIII., str. 272 
435 Podle ní se dům taky nazýval Chochelnickým. (Thir, K.: Staré domy II., str. 470)   
436 Kokošková, Z. - Sedláčková, H. – Zahradníková, M.: Soupis poddaných podle víry II., str. 530. 
437 Tamtéž.  
438 Thir, K.: Staré domy II., str. 491. 
Je možné, že oproti Tobiášovi byl Václav synem Jana Suchomela a Lidmily Chochelnické. Proto byl 
kšaft mlynářky namířen proti němu.  
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3 kola,439 syn Václav. Byl tu určitě v roce 1699, kdy Václav Suchomel z Kamenného 

mlýna, „…jenž se živil handlem plaveckým, šenkem piva a pálením páleného…“ 

koupil dům v Táboře.440 

Mlynář Václav Suchomel (nebo jeho stejnojmenný syn) vlastnil mlýn i na 

počátku 18. století. V roce 1713 vykázal 3 složení, 2 stoupy a pilu.441 O čtyři roky 

později to bylo o jedno složení více.442   

Pro dobu 18. století známe ještě jednoho majitele mlýna. Ostatně jeho jméno už 

několikrát padlo v souvislosti se stížností dolních mlynářů. Žalovali na mlynáře Jana 

Maredu z Kamenského mlýna, že vodu za „zvýšeným jezem zadržuje a po dlouhý 

čas nepouští“, čímž mlynářům čelkovickému a měšickému činí bezpráví.443  

Výčet mlynářů, jejich rodin a místních podmínek výkonu mlynářské profese 

nám ukázal, že toto vodní řemeslo bylo na dolním úseku řeky Lužnice hojně 

zastoupené. Mlýny se přitom nápadně soustředily v okolí královského města Tábor. 

Vzhledem k tomu, že mnohé z nich se objevují již roku 1379 v urbáři rožmberského 

zboží, nemůžeme dávat jejich existenci jednoznačně do souvislosti s hospodářským 

potenciálem jmenovaného města. V této rovině lze maximálně zhodnotit rozdíl 

v počtu bechyňských a táborských vodních provozů, popřípadě výši úroků 

poddanských a městských mlýnů.  

Proč ale bylo koryto řeky pod Táborem tísněné skalami tak vhodné pro 

zakládání mlýnů? Hrála tu snad roli otázka blízkosti staré klokotské tvrze? Nebo 

vznik mlýnů souvisí s krátkým životem původního města Hradiště založeného 

v polovině 13. století? Když ne otázka ochrany a prosperity, byl snad oním důvodem 

charakter vodního toku v těchto místech? Odpověď budeme spíše hledat v prostém 

faktu, že řeka Lužnice byla v širokém okolí jediný skutečně vhodný tok pro 

mlynářskou živnost. Stálá voda zaručovala stabilní, možná celoroční chod mlýnů, 

blízkost lidských sídel dostatek práce. Toto pravidlo ostatně platí pro celý úsek 

dolního toku. Síla řeky a patrně také úroveň místní poptávky umožňovala mlynářům 

rozšiřovat své služby o pořez dřeva a válení suken. Zastoupení takových 

doplňkových zařízení je zde poměrně vysoké. Zkrátka – mlynáři využívali možnosti, 

                                                 
439 Národní archiv Praha, Berní rula, Bechyňsko, inv. č. 4. 
440 Thir, K.: Staré domy I., str. 330. 
441 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr (fasse), Táb.,  Tábor – král. město, inv. č. 3035. 
442 Tamtéž. 
443 Cikhart, R.: Z minulosti Čelkovic, str. 30. 
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jež jim řeka nabízela. Počet vodních provozů byl pak zcela úměrný povaze vodního 

toku.  

 

  

6.1.3.Valchy 

 

Vodní síla nebyla využívána pouze k mletí obilí. Mohla pohánět třeba pily 

nebo také valchy. Ty se obecně považují za nejstarší stroje v textilní výrobě. Valchy 

se stavěly při mlýnech, a to buď jako jejich součást, nebo samostatně. Často byly 

obecním majetkem a soukenické společnosti si je pronajímaly. Obsluhu stroje 

zajišťoval mlynář nebo pro tuto práci speciálně najatý řemeslník – valchář.  

Aby se cechy vyhnuly nepříjemné závislosti na mlynářích, zřizovaly si vlastní 

valchy. S mlynáři se totiž soukeníci dostávali do sporů. Tak třeba Petr, táborský 

mlynář a majitel valchy, si roku 1520 stěžoval, „kterak postavy koumarové, 

barvenou vlnu z vejtu začali páni soukeníci dělati a potom za válení těch postavův 

dostalo se mu jako za jiné, ačkoli tři jeden ten postav váleti musí“.444   

Princip soukenických valch byl jednoduchý. Vodní kolo pohánělo skrze 

výstupky na hřídeli kladiva, ta dopadala do jamek ve štoku, kde sukna válela. Byla 

to vlastně poslední fáze výroby – hotová se sukna se na valše srážela.   

Mlynáři hleděli na samostatné soukenické valchy jako na nevítanou 

konkurenci. Nedivme se, vždyť se s nimi museli dělit o svou tak bedlivě střeženou 

vodu. Jak jinak můžeme chápat rozhodnutí městského úřadu v Táboře z 28. března 

1848, kterým povolil Anně Vendelákové, držitelce valchy č. 28 na Lužnici „…aby si 

zřídila v témž stavení toliko jedno složení mlýnské, a to proto, že se tím mlynářům 

škoda neděje, poněvadž kola mlýnského nepřibude“. Ovšem pod podmínkou, že 

voda nebude zadržována více než dosud.445 

Kromě toho se valchy oproti mlýnům těšily určitým úlevám ve vodním právu. 

Když roku 1567 prováděli přísežní mlynáři inspekci táborských mlýnů, konstatovali 

                                                 
444 Zápis smlouvy mezi pány soukeníky a Petrem mlynářem i jeho syny o válení postavův. In: Staré i 
nové letopisy táborské, sešit 18, Tábor 1929. 
Postav = kus sukna nebo také dřevěný rám, v němž se to sukno suší. 
Koumar = odstín barvy 
Vejt = rostlina boryt barvířský, poskytuje modré barvivo 
445 Sedláček, A.: Paměti kvěchovského mlýna, str. 17. 
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v závěrečné relaci, že „jest od starodávna tak nařízeno, aby níže prah malejm dílem 

ležel na valchu: což jest od starodávna nařízeno bylo, přitom zuostavujem. Avšak 

pánuom soukenníkuom toho chceme míru pro budoucí časy a paměť vydati.“446  

Tato slova se vztahují na soukenickou valchu u mlýna pod fortnou. Nedlouho 

před právě vylíčenou událostí, roku 1543, jej soukenický cech prodal Jiříkovi 

mlynáři ze Samosel Hrabovic za 490 kop míšeňských, „vymíniv si, aby soutka 

k valše zůstala svobodná k chození všechněm, jakž od starodávna bylo“.447 Výhody 

klást hlavní práh o ¼ lokte níže požíval mlýn (a valcha) naposled roku 1778, kdy 

jinou komisí starších přísežných zemských mlynářů „ten žlab s valchou kasírovaný 

jest.“448 V roce 1713 pohánělo cechovní valchu jedno mlýnské kolo.449  

Na předměstí Tábora bychom našli ještě jednu cechovní valchu. Zdejší 

soukenický cech získal roku 1610 výměnou za dům ve městě mlýn Nathaniela 

Khynika „pod Velkou baštou na potoku, kdež také barevna, valcha, stoupy a dva 

rámy k nabíjení postavů bývaly“.450 Na rozdíl od předchozí valchy tato neležela na 

řece Lužnici, ale na Tismenickém potoce. O sto let později je vedena jako valcha o 

jednom kole v držení jircháře Františka Gantzwinda.451  

Myslíme, že není zapotřebí vypisovat na tomto místě všechny valchy, jež se 

nacházely na námi sledovaném úseku řeky Lužnice. Jsou ostatně uvedeny u 

jednotlivých mlýnů. Není náhodou, že se valchy soustředily kolem města Tábor (dvě 

cechovní valchy, valcha u mlýna Podbranského na potoce a na řece u mlýna 

v Čelkovicích). Zdejší soukenický cech měl dlouhou tradici. Podle ní byli soukeníky 

již první obyvatelé města. Přesídlili na horu Hradiště z nedalekého Ústí a přinesli s 

sebou své umění. Nejstarší táborská gruntovní kniha jmenuje v letech 1432 až 1450 

soukeníky Jana Horu, Jana Kouta, Jana Haldu, Jana Hertvíka a Martina Benice.452 

Právě Haldové, Koutové nebo později třeba Kršňákové patřili s významným 

soukenickým rodinám ve městě.  

Táborské soukenictví brzy získalo dobrou pověst. Potvrzuje to výsada udělená 

zdejším soukeníkům v roce 1454 králem Ladislavem, aby „sukna v témž městě 

                                                 
446 Archiv český XXVIII., str. 272. 
447 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 135. 
448 Cikhart, R.: Z minulosti Čelkovic, str. 30. 
449 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr (fasse), Táb.,  Tábor – král. město, inv. č. 3035. 
450 Thir, K.: Staré domy II., str. 487. 
451 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr (fasse), Táb.,  Tábor – král. město, inv. č. 3035. 
452 Nedvídek, M.: Staré domy a rodiny táborské., Tábor 1947, str. 8. 
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dělaná všude v Čechách, v Rakousích a na Moravě svobodně krájeti a prodávati 

mohli“.453 Do městské pokladnice cech odváděl půlletně 1 kopu.454 Ještě roku 1620 

si zemská hotovost objednala sukna v Táboře.455 V 19. století začala sláva zdejších 

soukeníků pozvolna upadat. 

Na řece Lužnici bychom nalezli také jednu jirchářskou valchu – u Kryfova 

(nověji Brdlíkova) mlýna. 

 

 

6.1.4. Papírenské mlýny 

 

Úlohu vody v papírenství si nejlépe vysvětlíme na procesu výroby papíru. 

Dříve než začala být jako hlavní surovina pro výrobu papíru používána buničina, 

zastávaly tuto roli hadry. Nejprve bylo potřeba je rozřezat na jednoduchých ručních,  

později vodní silou poháněných hadrořezech. Takto upravené hadry se kvůli 

změkčení nechávaly určitou dobu hnít. Následovalo drcení ve stoupách. Řada 

dřevěných kladiv dopadala do zvláštního žlabu s hadry a rozmělňovala je na jemnou 

drť. Princip pohybu kladiv byl stejný jako u jiných typů mlýnských stoup. 

Nadzvedávalo je - skrze palce na své hřídeli - vodní kolo. Během procesu drcení 

protékala žlabem neustále čistá voda. Toto propírání pokračovalo i v kádích, odkud 

se výsledná hmota nabírala síty a sušila.  

Výroba papíru byla tedy závislá na vodě jako zdroji pohybu. Navíc byla voda 

nezbytnou složkou přímo výrobního procesu. Jelikož popsaný způsob výroby papíru 

přetrvával hluboko do 19. století, stavěly se papírny dlouho poblíž vhodných 

vodních toků. A protože fungovaly stejným způsobem jako vodní mlýny, 

vyžadovaly i stejné vybavení.456  

Ale vraťme se zpět k hlavní otázce. Mohli bychom podobné papírny nalézt i na 

námi sledovaném úseku řeky Lužnice?  

                                                 
453 Cikhart, R.: Táborsko I., Tábor 1921, str. 22. 
454 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 22. 
455 Cikhart, R.: Táborsko I., str. 22. 
456 Tak zanikla papírna v Dražicích na opařanském panství, protože tu byl zrušen jez. (Zuman, F.: 
Přehled papíren v Čechách v 18. stol. In: Český časopis historický XXXVII./1931, str. 83) 
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Podle výkazů z roku 1746 existovalo v celém bechyňském kraji šest papíren.457 

Přitom bychom žádnou z nich nenašli na dolním toku Lužnice. Tady vznikla  první 

papírna až o něco později.  

 Když byla ve třetí čtvrtině 18. století zrušena stará papírna v Dražicích, 

obdržel zdejší papírník povolení přenést papírnu do Dobronic.458 Na vybraném místě 

zřejmě žádný mlýn nestál, alespoň jej nedosvědčují dochované zprávy, šlo tedy o 

zcela novou stavbu. Ta tu vyrostla nejdříve v roce 1783 a nejpozději o sedm let 

později.459 Výroba papíru zde běžela určitě už roku 1794. Tehdy její majitel Antonín 

Zeiske vyrobil 229 balíků papíru a 11 rysů.460 V majetku jeho rodiny zůstala papírna 

alespoň do roku 1809 a možná i déle, poněvadž teprve k roku 1834 je jako papírník 

uveden Josef Keil (do roku 1839). Dějiny dobronické papírny uzavírá Josef Wagner. 

Roku 1844 již papírna není v činnosti.461 Přesto její, třebaže krátká existence dala 

dané lokalitě jméno a dodnes se jí říká „Papírna“.  

V tomto ohledu měl velmi podobný osud táborský mlýn „Na Žabkách“. Ani 

tuto lokalitu dnes nenalezneme na mapě pod jiným názvem než „Papírna“.462 Marek 

Kyzlink, papírník z Prahy, držel tento objekt už krátce před rokem 1564.463 Nicméně 

skutečná výroba papíru se zde rozjela až začátkem 19. století. Na papírenském 

mlýně pod Klokoty nalézáme v letech 1809 a 1810 papírníka Floriána Luxe. Ten je 

o rok později vystřídán rodinou Geiszlerů – Františkem, a od roku 1831 Václavem 

(do roku 1851). Papírník Václav léta 1844 propachtoval mlýn manželům Antonínovi 

                                                 
457 Zuman, F.. Knížka o papíru. Praha 1947, str. 13. 
Pro přehled v předchozím, 17. století, nejlépe Zuman, F.: Přehled papíren v Čechách v 17. stol. In: 
Český časopis historický XXVII./1921, str. 162 – 170. 
458 Zuman, F.: Přehled papíren v Čechách v 18. stol., str. 83. 
459 V Zumanově přehledu uvedeno, že papírna v roce 1782 ještě neexistuje. (Tamtéž, str. 83) 
Bezpečně ji zná už Jaroslav Schaller: „…Dobronicz v. 37 N. mit einer Marienhimmelfahrtkirche, 
einer Papiermühle…“ (Schaller, J.: Topographie des Königreichs Böhmen XIV., str. 144) 
460 V roce 1795 to bylo 182 balíků a 9 rysů, „neboť opravoval stroje“, a v roce 1798 167 balíků. 
(Zuman, F.: Přehled papíren v Čechách v 18. stol., str. 83) 
Na tomto místě je vhodné vysvětlit uvedené obchodní jednotky. Balík se skládal z deseti rysů, tedy 
svazků, přičemž jeden rys tvořilo dvacet knih. Protože jedna kniha obsahovala 24 archů psacího nebo 
25 archů tiskového papíru, měl jeden rys 480 nebo 500 archů.  (Zuman, F.: Knížka o papíru, str. 29) 
461 Josef Wagner vlastnil dobronickou papírnu mezi lety 1840 a 1851. (Zuman, F.: Přehled papíren 
v Čechách v 1. polovici 19. století. In: Časopis Národního musea CVIII./1934, str. 35) 
462 Podobně J.G. Sommer: „…Abseits 1/4 St. Vom Dorfe Klokot liegt an der Luschnitz 1 Tuchwalke 
und 1 Papiermühle.“ (Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, X., str. 15)  
463 Marek Kyzlink držel takzvaný „Žabkovský“ mlýn po Markétě Lapáčkové, jež mlýn koupila roku 
1554 od Táborské obce. Roku 1564 je již na mlýně uváděn Šimon Mrzena. (Slavík, F. A.: Panství 
táborské, str. 135) 
Nápadná je podoba jména s rodinou Kieslingů. Její členové vlastnili v 19. století papírny 
v Podkrkonoší (Dolní Vrchlabí, Čistá u Vrchlabí a Horní Lanov). (Zuman, F.: Přehled papíren 
v Čechách v 1. polovici 19. století, str. 34 a 198)  
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a Kateřině Pospíšilovým.464 Že Geiszlerové vlastnili opravdu skromný podnik, nám 

prozradí údaj o objemu zdejší výroby - například kolem roku 1844 to bylo jen 500 

rysů balicího papíru.465   

Dvě papírny na úseku dolního toku řeky Lužnice – to je poměrně vysoké číslo. 

Vysvětlujeme si to tím, že každá náležela jinému panství. Navíc, jak bylo ukázáno, 

nejednalo se o nijak rozsáhlou výrobu.466 Obě papírny měly spíše lokální charakter. 

Obě také přetrvávaly na tradiční ruční výrobě papíru, založené na využití vodního 

pohonu. Je zřejmé, že nebyly v následujícím období schopny konkurovat strojovým 

papírnám, které přešly na novou surovinu – buničinu.467 V průběhu 19. století obě 

papírny zanikají.  

 

 

6.1.5. Hamerní mlýny 

 

Jiným způsobem využití vodní síly byly tzv. rudné mlýny. Jak takový postup 

probíhal? Vytěženou rudu bylo nutno rozdrtit v puchernách neboli stupnících.468 

Jednalo se v podstatě o upravené, nám již známé tyčové stoupy, poháněné hřídelí 

vodního kola.469 Dále se rozdrcená ruda propírala na pohyblivých splavech různých 

typů – opět poháněných vodním kolem. Pokud bylo třeba rudu rozdrtit až na prášek, 

jako se dělalo v případě zlaté rudy, přišlo ke slovu klasické mlýnské složení a zlato 

se prostě mlelo mezi mlýnskými kameny.470  

                                                 
464 Pěnka, F.: O mlýně, str. 2. 
465 Zuman, F.: Přehled papíren v Čechách v 1. polovici 19. století, str. 49. 
Pro srovnání uvádíme roční objem výroby u několika papíren v táborském regionu. Už zmiňovaná 
dobronická papírna vyrobila o půl století dříve v přepočtu 1 670 (rok 1798) až 2 301 (rok 1794) rysů. 
Papírna v Mlýnech na choustnickém panství v roce 1844 1 000 rysů. Naopak ještě menší produkci 
vykázala ke stejnému datu papírna v Lomnici nad Lužnicí – 300 rysů papíru. (Tamtéž, str. 199 – 200) 
466 Zdá se, že jedna papírna na panství bohatě pokryla místní spotřebu papíru. Roku 1796 si 
dobronický papírník stěžoval na nedávno vzniklou konkurenční papírnu v Černovicích. (Zuman, F.: 
Přehled papíren v Čechách v 18. stol., str. 82)   
467 V 1. polovině 19. století se v Táborském kraji nacházelo 11 z celkového počtu 117 ručních 
papíren. (Zuman, F.: Knížka o papíru, str. 19) 
468 Slovo pucherny má původ v německém Pochwerk = stoupa. (Štěpán, L.- Křivanová, M.: Dílo a 
život mlynářů, str. 142) 
469 Tyče (pěchole) byly podstatně těžší než v případě obilných stoup, a proto je nadzvedávala přímo 
hlavní hřídel vodního kola. (Tamtéž.) 
470 Podle popisu Jiřího Agricoly bylo vybavení rudného  mlýna v 16. století podobné obilnímu mlýnu 
o jednom složení s pohonem běhounu přes paleční kolo s kladnicí. (Tamtéž, str. 143) 
Na území České republiky byly pozůstatky mlýna na zlatou rudu nalezeny roku 1996 v Písku. 
(Tamtéž, str. 142) 
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Můžeme předpokládat, že právě takové vybavení měl panský mlýn, který mele 

zlato, uvedený na příběnickém panství k roku 1379.471 Z této kusé zprávy bohužel 

nelze poznat, zda stál na řece Lužnici. Naopak o rýžování zlata v řece nám podává 

svědectví Eneáš Sylvius: „Když ještě v menším sice úřadě byli jsme na Táboře se 

panem Prokopem (Rabsteinským), synem naším milým, z jedné řeky (Lužnice) 

přinesena k nám a okázána sů zrna zlata čistého, v té řece nalezená.“472 A zážitek 

neopomíná uvést ve své Historii: „V řece Lužnici se nacházejí zrnka velikosti 

hrachu, která nevyžadují žádného čištění.“473 Uvedené zprávy nám přirozeně 

nikterak nepomohou při zkoumání rozsahu rýžování zlata v řece Lužnici. To ostatně 

ani není cílem naší práce. Podstatné je, že v nánosech řeky se zlato skutečně 

rýžovalo, a to nejpozději ještě v 15. století.474 Němými svědky této činnosti byly 

ještě dlouho rýžovnické kopečky při jejích březích.475 

V bezprostředním okolí Hradiště Hory Tábor se těžilo i stříbro. Jednalo se o 

oblast lesu Pintovka na místě dnešní osady Horky. Není přitom zcela jasné, kdy byly 

zdejší doly objeveny.476 Podle nejstarší zprávy přijala roku 1554 táborská rada 

„Servatia, pergmistra hor při městě Thaboru“ v ochranu jako měšťana.477 Táborský 

urbář doplňuje, že páni kverci drželi roku 1564 mlýn na Lužnici pod Pintovkou. 

Těžaři sem nepochybně sváželi rudu k drcení a platili z něj půlletně 35 grošů úroku a 

11 grošů s jiter. I když jej nedrželi dlouho, je mlýn napříště nazýván též „na Hutěch 

                                                 
471 „…Item molendinum domini, quod molit aurum et exponitur cum Vibora, unam marcam.“ 
(Truhlář, J.: Urbář zboží rožmberského, str. 15) 
Problém ale nastává při pokusu o lokalizaci mlýna. Ačkoli by to bylo vzhledem k nálezům zlata 
v řece pravděpodobné, nemůžeme vlastně říci, zda vůbec stál na řece Lužnici.  
472 Thir, K.: Staré domy I., str. 23. 
473 Enea Silvio: Historie česká. Praha 1998, str. 117. 
Eneovy údaje použil také J. Schaller: „…Vor Alters beschäftigten sich auch die hiesigen Einwohner 
mit der Sammlung häufiger Goldkörner an den Ufern des Flu3es Lužnicze, deren einige an der Grö3e 
die Zisererbsen übertrafen, …“ (Schaller, J.: Topographie des Königreichs Böhmen XIV., str. 4) 
474 Uvedené nálezy pocházejí pravděpodobně z úseku řeky u dnešního Sezimova Ústí. Rýžovalo se 
prý také mezi Radenínem a Choustíkem. (Čech, V.: Geologické a mineralogické poměry táborského 
okolí. In: Vlastivěda Táborska I., Tábor 1969, str. 34) 
475„…Goldwäschereien wurden in verflossenen Jahrhunderten gleichfalls an mehren Orten im Kreise 
betrieben, welches sowohl urkundlich als durch die noch vorhandenen Seifenhalden nachgewiesen 
ist.“ (Sommer, J.G.: Das Königreich Böhmen X., str. XX) 
476 Roman Cikhart usuzuje na počátek 13. století. Uvádí i možnost, že táborský hrad Kotnov původně 
poskytoval těmto dolům ochranu. (Cikhart, R.: Po stopách dolování na Táborsku. In: Kraj kalicha V., 
Tábor 1928, str. 102)  
477 Profous, A.: Místní jména I., str. 622. 
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nebo Huťákovský“.478 Zdá se, že dolování stříbra ve jmenované lokalitě nemělo 

dlouhého trvání, ačkoli bylo ve druhé polovině 18. století dočasně obnoveno.479 

Kromě drcení rud měly vodní mlýny nezastupitelnou roli v hutnictví, přímo 

v procesu výroby železa.480 Při tavení rudy pohánělo vodní kolo měchy pro 

dmýchání proudu vzduchu do tavicích pecí. Jiné, výkonnější kolo udávalo pohyb 

hamerskému kladivu. Celé zařízení, včetně kladiva a mnohdy i tavicí pece, se 

nacházelo v jedné budově, na kterou se přenesl jeho název „hamr“. Pouze vodní 

kolo bylo umístěno ve zvláštním přístěnku zvanému, podobně jako u běžných 

mlýnů, lednice. Princip předávání pohybu z kola na kladivo byl jednoduchý. 

Mohutná hřídel vodního kola byla opatřena věncem palců k nadzvedávání násady 

(toporu) kladiva. Podle typu umístění palců rozlišujeme hamr chvostový a 

nadhazovací.481 V hamrech se vyráběly v prvé řadě polotovary (kujné železo) určené 

k dalšímu zpracování (zkujňovací hamry), ale také některé zemědělské nástroje a 

hornické náčiní (kovací hamry). Pro zajištění potřebného dostatku vody byly hamry 

budovány u větších prudkých toků s dostatečným celoročním průtokem. Každá pec 

měla přitom více hamrů s vlastním vodním pohonem. Přesto byl vzhledem ke 

klimatickým podmínkám hamr v chodu jen přibližně 40 týdnů ročně.482 „Vodní 

léno“ měl na starosti zvlášť placený mlynář.483  

Při našem putování po dolním toku řeky Lužnice nás v této souvislosti zaujme 

místní název Hutě. Pyšní se jím nevelká obec, ležící na levém břehu řeky kousek nad 

                                                 
478 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 135. 
479 „…und mit den an gediegenem Silber und Rothgülden reichen Bergwerken, die nächst an dem 
Walde Pintowka eröffnet, nach der Zeit aber unterlassen, und dann erst vor einigen Jahren von dem 
Herrn Oberkriegskommisär von Kecler wieder aufgenommen worden sind.“ (Schaller, J.: 
Topographie des Königreichs Böhmen XIV., str. 6) 
480 O problematice hamrů a hutí více Štěpán, L. – Křivanová, M.: Dílo a život, str. 143 – 146; nebo 
Kreps, M.: Hamry ve středověkém evropském železářství. In: Dějiny a současnost VIII./1966, č. 8, 
str. 35 – 38. 
481 U chvostového hamru stlačovaly palce umístěné na hřídeli vodního kola konec (chvost) toporu 
kladiva, čímž jej nadzvedávaly (dvouramenná páka). U nadhazovacího typu byly palce umístěny 
mezi osou toporu a hlavou kladiva (jednoramenná páka).   
482 Pec měla při nedostatku vody přednost před hamry. Ovšem za velkých mrazů nebo naopak 
velkého sucha obyčejně nepracovala ani pec, ani hamr. Práce se ale zastavovala i z jiných důvodů. Za 
příklad uveďme extrakt z bechyňských hutí z roku 1701: „…Jestli že by sám pambu od všelijakého 
neštěstí zachovati a chrániti milostivě ráčil. Za to že by v tom malá a zase velká povodeň, anebo mezi 
chasou huťskou žádná nemoc překážky nečinila, počítajíc aby se každý měsíc rozkovalo na obou 
hamřích 120 centnýřů…“. (Národní archiv Praha, Sbírka Jana Pohla pro dějiny železářství, poř. č. 76, 
kart. 47)   
483 Horní zákony se až do počátku 19. století vztahovaly i na vodní sílu využívanou pro hornické a 
hutnické účely. Proto rozeznávaly tři léna: horní, hutní a vodní. (Kořan, J.: Staré české železářství. 
Praha 1946, str. 84)  
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Bechyní. Za svůj název - a vlastně i za svůj vznik – vděčí bechyňské vrchnosti, která 

v těchto místech provozovala železné hutě.  

Bechyňské hutě patří k nejstarším v Čechách. Je obtížné přesně určit, kdy se 

zde vlastně začalo kutat. Někteří badatelé kladou jejich počátek již do 16. století.484 

Bechyňský pán pan Ladislav ze Šternberka se obrátil na krále Vladislava s prosbou 

„…kterak jest na gruntech svých nějakou rudu nalezl, při tom následujíc, což by koli 

buďto zlata, stříbra, aneb jiných kovův na těch horách a gruntech svých našel, a ty 

verky svými havéři dobyl,…“, aby mu i jeho dědicům byla dědičně dána. 

V odpověď na tuto prosbu vydal král Vladislav roku 1514 privilegium, v němž se 

praví, že „…k tomu jsme svolili a tímto listem svolujem, tak aby Ladislav s dědici a 

budoucími svými na svých gruntech všech rud a všelijakých kovů, zlata, stříbra, 

mědi, železa a jiných, kteréž by na svých gruntech dobyli, svobodně a bez překážky 

naši a budoucích králův českých i jiných všech lidí, dědičně mívali a užívati mohli 

atd.“485  

Historie výroby železa v lokalitě obce Hutě se však s největší 

pravděpodobností začala až v sedmdesátých letech 17. století. Roku 1670, 2. 

července, uzavřel pan Jan Norbert, hrabě ze Šternberka, kontrakt s mistrem 

Sebastianem Lipoltem z Eibenstocku v kurfiřství Saském o výstavbě bechyňského 

plechhamru. Mistr se mimo jiné zavázal „…auf der herrschaft Bechyň an darzu 

ausgewiesenem Ort einem daurhaftigen und berümhten Blechhammer aufzubauen 

und so weitverfertigen, da3 nichts zum wirklichen Blech - Schmieden abgehen 

solle.“486 A které místo bylo pro tuto velkolepou stavbu určeno? V tomtéž roce 

získala vrchnost městský mlýn Noskovský, o dvou složeních a stoupě, a přeměnila 

jej v hamr. Na jeho místě potom povstaly nynější Hutě.487 Ale teprve roku 1688 

                                                 
484 Hofmann, G.: Soupis železných hutí a hamrů v Čechách v období feudalismu. Praha 1964, str. 32. 
Kořan, J.: Staré české železářství, mapa na str. 246 – 247. 
485 Chleborad, A.: Popis okresu, str. 84. 
486 Národní archiv Praha, Sbírka Jana Pohla pro dějiny železářství, poř. č. 76, kart. 47. 
487  Chleborad, A.: Popis okresu, str. 84. 
Zde je nutno poznamenat, že si nejsme zcela jisti spolehlivostí tohoto Chleboradova určení. 
V záležitostech bechyňských hutí totiž mluví o dvou plechhamrech (Na tom v Bechyni se 
zpracovávalo zkujněné železo z hutí.). Máme jeho údaje chápat tak, že původní plechhamr byl 
přestavěn na hutě a zůstal ten bechyňský? Nebo nám tu nedopatřením figurují dva plechhamry 
namísto jednoho? Ten bechyňský by mohl ležet nad horním mlýnem v Bechyni. Srovnej J. Schaller: 
„… Hammer und unter Hammer sind Mühlen, Ober Mühle …“ (Schaller, J.: Topographie des 
Königreichs Böhmen XIV., str. 141) 
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nalezneme v urbáři Hutě Železný488 a k témuž datu je uváděn i pan Ondřej Lebeda 

z Hohenštejna, šichtmistr hutí železných bechyňských.489 Ruda se do bechyňských 

hutí vozila ze Sudoměřic. Tady se zkujňovala a polotovar dále pokračoval do 

Bechyně, kde se železo zpracovalo na plech.  

Nejpozději od roku 1712 pracovaly v Hutích kromě pece dva hamry.490 O 

jejich výkonnosti si můžeme udělat představu podle údajů z roku 1724. Týdenní 

výroba tehdy činila 29 q surového železa při spotřebě 35 vozů rudy (vůz = 10 – 12 

koleček) a 980 tun uhlí.491 Jinak řečeno, ze 100 kg suroviny se vykovalo pouze 62,5 

kg kujniny při spotřebě 248 – 322 kg uhlí. Ztráta při kujnění tedy činila 37,5%.492 

V perspektivě celého roku 1724 činil hrubý zisk hutě 6 584 zlatých. Po odečtení 

všech nákladů dospějeme k čistému příjmu 2 410 zlatých 24 krejcarů. Zbývá dodat, 

že pec byla v chodu nejméně 38 týdnů.493  

Hlavním problémem bechyňských hutí byla poměrně vysoká spotřeba 

dřevěného uhlí. Například nákup paliva tvořil roku 1724 34% celkových výdajů.494 

Uhlí se pálilo v Černické oboře v revíru „Žár“ (součást bechyňského panství). 

Úbytek dřeva a jeho stoupající cena se zřejmě staly pro další existenci bechyňských 

hutí rozhodujícím faktorem.495 Z dostupných zpráv není zcela jasné, kdy vlastně 

                                                 
488 V urbáři je uveden také výčet chalup postavených vrchností: chalupa Uhlířovská, Kuhlmeistrovská 
a Schichtmistrovská a dalších pět chalup běžných zaměstnanců. (Chleborad, A.: Popis okresu, str. 84 
- 85) 
489 Národní archiv Praha, Sbírka Jana Pohla pro dějiny železářství, poř. č. 76, kart. 47.  
490 Roku 1712 byl při starém hamru mistr Bartoloměj Losos a při novém hamru Matěj Kalousek. 
(Národní archiv Praha, Sbírka Jana Pohla pro dějiny železářství, poř. č. 76, kart. 47.). 
Podle jiné Pohlovy zprávy zde existovaly dva hamry už roku 1701. Ve výpiscích je ale jejich datum 
opatřeno otazníkem. (Tamtéž.) 
491 Na 100 kg železa se tak spotřebovalo 600 kg rudy a 3,3 – 4,3 m3 uhlí. (Kořan, J.: Staré české 
železářství, str. 154) 
492 Tamtéž, str. 171. 
493 Pro zajímavost uvádíme jednotlivá vydání: 
ruda ………………..443 zlatých 20 krejcarů 
uhlí…………………1 400 zlatých 56 krejcarů 
věcná vydání ………196 zlatých 30 krejcarů 
mzda dělníkům…….985 zlatých 50 krejcarů 
plat úředníkům…….517 zlatých 
za robotu…………...630 zlatých 
(Tamtéž, str. 187 - 188.) 
494 Roku 1724 se spotřebovalo celkem 60 040 tun dřevěného uhlí. Přitom v porovnání s jinými 
českými železárnami patřila tato položka k nejnižším. (Tamtéž, str. 188, 191)  
495 Chleborad, A.: Popis okresu, str. 83, 85. 
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hutě ukončily svou činnost, zda záhy po polovině 18. století, nebo až v průběhu 

první poloviny 19. století. Určitě to ale bylo „dávno“ před rokem 1842.496   

 

 

 

6.1.6. Pily a stoupy 

 

Jak vyplynulo z výše uvedeného přehledu, bývaly mnohé mlýny vybaveny 

navíc jiným než pouze mlecím zařízením. Jelikož není potřeba věnovat této otázce 

zvláštní kapitolu, uvedeme základní informace o pilách a stoupách na tomto místě. 

 

1. Pily 

Vodou poháněné pily na pořez dřeva se u českých mlýnů objevují poměrně 

brzy. Nejvíce byla v Čechách rozšířena pila zvaná jednuška. Její svisle umístěný list 

poháněný obyčejným  vodním kolem dosahoval díky zpřevodování rychlosti 60 až 

110 otáček za minutu. Druhý typ pily – ležačka – řezal dřevo horizontálně.497  

                                                 
496 K domněnce datující uzavření bechyňských železných hutí kolem poloviny 18. století nás vedou 
inventáře hutí železných z let 1754 a 1760. Jedná se totiž o jeden výčet (pro oba roky), do něhož jsou 
vepsány minulé časy sloves: „Vysoká pec, stúpy struskové, nový hamr, starý hamr, příbytek 
šichtmistrovský. Chalupa, kde tovaryši přespávají (-vali) při novém hamru; byt tovaryšský, kde nyní 
mistr zůstává (-val).“ (Národní archiv Praha, Sbírka Jana Pohla pro dějiny železářství., poř. č. 76, 
kart. 47) Můžeme se ovšem pouze dohadovat, proč si to Dr. J.Pohl zaznamenal právě takto. 
Pro potvrzení této hypotézy uvádíme navíc „Kontrakt dobrovolný na šichtmistrovské hospodářství 
panské ve vsi Hutěch.“ (30. 12. 1758): 
„1. Projednává se Janovi Ševci z Chyžek, poddanému Bechyňskému, byt neb stavení šichtmistrovské, 
celé pod krytinou stojící, i stodolou a chlívy, se všemi polmi pod 32 str. vejsevku, 2 zahradama, …od 
1. I. 1759 až do vyjití 1761; za nájemné: ze šicht. Hospodářství 50 zl. …“. Roku 1762 nemovitost 
získal Václav Wentl, roku 1768 -Václav  Fürwitz šenkýř a konečně roku 1774 bylo vše prodáno za 
500 zl. Janovi Dražilovi z Hutí. (Národní archiv Praha, Sbírka Jana Pohla pro dějiny železářství, poř. 
č. 76, kart. 47)  
Předpokládáme, že přední zaměstnanci hutí (chalupa šichtmistrovská) v době provozu neplatili žádné 
daně. Proto se zde jedná o běžný pronájem nemovitostí.  
V řešení tohoto problému nám bohužel nepomůže Topografie Jaroslava Schallera, protože 
zaznamenává pouze název: „…Eisenhammer, Huttie von 26 N.“ (Schaller, J.: Topographie des 
Königreichs Böhmen XIV., str. 141) Zato J. G. Sommer má jasno: „…Eisenhammer (oder Eisenhütte, 
Huttie) … hat den Namen von einem ehemals hier bestandenen, aber schon längst aufgehobenen 
Eisenhammer… “ (Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen X., str. 34) 
Podle Tereziánského katastru byl železný hamr kvůli nedostatku dřeva zrušen. (Burdová, P. – 
Culková, D. – Čáňová, E. – Lišková, M. – Rajtoral, F.: Tereziánský katastr český III., str. 418) 
Navzdory této zprávě udává A. Chleborad rok ukončení prací 1858. (Chleborad, A.: Popis okresu, str. 
83) Zdá se nám to ovšem velmi nepravděpodobné. 
497 Štěpán, L. – Křivanová, M.: Dílo mlynářů, 128.  
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Protože při chodu pily vznikaly nežádoucí vibrace, bývalo toto zařízení 

umístěno ve zvláštním objektu mimo budovu mlýna.498 Pilu provozoval buď přímo 

mlynář, nebo mohla být pronajímána jiné osobě.499 

Na dolním toku řeky se pily při mlýnech vyskytovaly v hojném počtu.  

 

2. Stoupy 

Rozlišujeme dva druhy stoup: tyčové a kladivové. S kladivovým typem, 

používaným soukeníky ve valchách, jsme se již seznámili v příslušné kapitole. 

Tyčové stoupy sloužily k výrobě krup. V podstatě se jedná o svislé, na dolním 

konci zašpičatělé tyče, jež jsou zvedány otáčením vodního kola a vlastní vahou 

dopadají zpět do jamek vydlabaných ve zvláštní dubové kládě zvané štok. Do jamek 

nasypal mlynář obilné zrno, které bylo následně hroty tyčí „opícháváno“, tedy 

odíráno, zbavováno slupky. Pojmenování tyčí – stoupy - se přeneslo na celé zařízení. 

Stoupy mohly být napojeny přímo na mlecí složení, nebo je pohánělo speciální 

stupní vodní kolo. Protože byla výroba krup vzhledem k mletí obilí vnímána jako 

doplňková, bývalo stupní kolo ve mlýně umísťováno jako poslední kolo po 

proudu.500 

Stoupy bychom nalezli, až na výjimky, v podstatě v každém mlýně, a to nejen 

jedny, ale rovnou několik. 

Zvláštním druhem byly stoupy koželužské, které drtily dubovou a smrkovou 

kůru.501 U žádného ze zkoumaných mlýnů se výslovně neuvádí. Máme ale důvod se 

domnívat, že se koželužské stoupy nacházely na řece u města Tábor. Proč? Na 

pravém břehu řeky Lužnice přímo pod hradbami města se od jeho počátků usazovali 

koželuzi. Tady, v podměstí u vody, provozovali své řemeslo. Strojili kůže domácího 

dobytka a blízkost řeky jim zajišťovala dostatek nezbytné suroviny – vody. Díky 

nim se pro tuto lokalitu, táhnoucí  se od mostu do protilehlých Čelkovic a dále na 

západ až k potoku Tismenice, ujalo označení „Koželuhy“.502 Po polovině 19. století 

zde vznikla koželužská továrna. 

                                                 
498 Tamtéž, str. 62. 
499 Straka, J.: Z táborské knihy černé., str. 412.  
500 Štěpán, L. – Křivanová, M.: Dílo a život mlynářů, str. 34. 
501 Tamtéž, str. 130. 
502 Kolář, M.: Obraz města Tábora a jeho okolí v létech 1432 – 1450. In: Sborník historických prací, 
str. 101. 
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O dalších zařízeních poháněných vodou – olejnách, prachových mlýnech, 

šlejfernách (bruskách) – nemáme v dané oblasti informace.      

  

 

6.2. Rybáři 

 

Jedno z nejstarších řemesel spjatých s vodními toky je rybářství. Rozvíjelo se 

pochopitelně především na řekách bohatých na ryby. A k takovým Lužnice 

bezesporu patřila. Řeka je bohatá na vodu, má poměrně klidný tok, tu a tam 

přerušovaný silnějšímu proudy. Její regulacemi neporušené břehy skýtaly dostatek 

úkrytů. Stejnou funkci plnily hlubší tůně a přírodní překážky v korytě. Četné jezy 

čeřily a provzdušňovaly vodu,  oplývající kaprovitými rybami, okouny i úhoři.503 

Právě rybnatost řeky je možná jedním z důvodů, proč se na Bechyňsku a Táborsku 

setkáváme s menším množstvím rybníků než na jejím středním toku.504  

Zajímavým dokladem o rybím bohatství řeky Lužnice v době předhusitské jsou 

údaje rožmberského urbáře z roku 1379. Vyplývá z nich, že rybáři usazení při 

Lužnici na třeboňském panství odváděli neobvykle vysoké roční platy.505 Jejich 

příjem z rybolovu, znásobený velkým zájmem o rybí maso ve 14. století, tak musel 

být značný. 

V řece ovšem nemohl lovit kdokoli. Byla součástí vrchnostenského panství. 

Její tok byl rozdělen na úseky, které se za patřičný nájem pronajímaly zájemcům – 

mlynářům i řemeslným rybářům.  

Zisk z pronájmu vodních toků nebyl zanedbatelnou položkou. Z register 

Táborské obce vysvítá, že v roce 1570 činil příjem z nájmu řek 5 kop 55 grošů. 

Abychom si výši té sumy dokázali představit, dodáváme, že tři táborští mlynáři 

(Pýša Malý, Matouš Vrbický a Šimon Mrzena z plánského mlýna) odvedli ke 

stejnému datu celkem 3 kopy 7 grošů úroku.506 Počátkem 17. století dosahoval 

                                                 
503 Dyk, V.: Rybí klenoty táborských vod. In: Památník rybářského klubu v Táboře k padesátiletému 
trvání klubu., Tábor 1938, str. 18. 
504 Šmahel, F. a kol.: Dějiny Tábora, I./1., str. 87.  
Otázka zakládání rybníků samozřejmě souvisí i s povahou zdejšího terénu a podnikatelskými 
aktivitami zdejší vrchnosti. 
505 Míka, A.: Feudální velkostatek, str. 129. 
506 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 77. 
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příjem obce „z haltýřů, sádek a řek“ 16 kop 20 grošů.507 Roku 1740 zaplatili 

měšťané z řeky a potoků 6 zlatých 20 krejcarů.508 To obyvatelé Slavňovic, 

poddanské vsi příslušející ke stádleckému statku, měli úrok vyšší – v roce 1750 činil 

39 zlatých 30 krejcarů.509 

Právo lovit v řece bývalo v prvé řadě výsadou mlynářů. Kupříkladu mlynář 

z Mrzenova mlýna (dnes mlýn U Marků) zaplatil své opařanské vrchnosti na sv. 

Havla roku 1667 4 kopy z řeky, „které chytáním ryb užíval“, z rolí, luk a slepic. V 

roce 1686 pak odvedl „z užívání řeky a přívozu“ 4 zlaté 40 krejcarů. Navíc dodával 

ryby pro panskou potřebu. Ovšem ne zdarma -  za libru se mu platily 2 krejcary, 

vyjímaje úhoře.510 Stejnou částku za ryby dodávané pro panský stůl dostával podle 

záznamů z roku 1694 i dobronický rybář. Jejich lovení ho ale přišlo o 1 kopu dráž.511 

A do třetice - jejich kolega výše proti proudu řeky, mlynář ze Suchomelova mlýna, 

platil v 80. letech 18. století za chytání ryb 6 zlatých.512  

U jiných rybářů se přímo setkáváme s povinností odvádět vrchnosti stanovené 

množství ryb. Mlynáři Dušek a Křížek, které roku 1459 prodal pan Jan z Rožmberka 

táborským měšťanům Petrovi řečenému Růže a Benešovi Haldovi, odváděli kromě 

obvyklého úroku „na každý pátek dokavadž by okrajky ledové na řece nebyly, ryb 

obročních za 8 denárův“. Dušek úročil pánu a Křížek dražickému faráři.513 

Domníváme se, že se tato povinnost netýkala všech mlynářů, neboť podle 

táborského urbáře platil z pěti mlýnů pod Klokoty pouze mlynář Vrbický mimo 

obvyklý úrok navíc 20 grošů z obroku rybího a „téhož obroku rybího každý pátek 8 

denárů“.514 

Kromě mlynářů si řeku, respektive právo rybolovu, pronajímali rybáři. 

Nejstarší zpráva o rybářích na dolním toku řeky Lužnice souvisí s výměnou statků 

mezi pražským biskupem Janem a králem Přemyslem Otakarem II. roku 1268. 

Mimo jiné bechyňské zboží získal král také rybáře na této řece.515 Jinou smlouvou 

                                                 
507 Tamtéž, str. 83. 
V této sumě jsou ale pravděpodobně započítány také příjmy z rybníka Jordán. 
508 Tamtéž, str. 116. 
509 Hejna, J.: Paměti statků, str. 228. 
510 Tamtéž, str. 151. 
511 Tamtéž, str. 199. 
512 Tamtéž, str. 227. 
513 Sedláček, A.: Paměti Kvěchovského mlýna, str. 7 – 8. 
514 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 51. 
515 „…item in Reka piscatores cum molendinis et naulo in flumine dicto Luznicze;…“ (Emler, J.: 
Regesta II., str. 727.) 
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odprodal roku 1569 pan Jindřich starší ze Švamberka panství Bechyňské včetně 

dvou rybáků při Lužnici a při potoku panu Petrovi Vokovi z Rožmberka.516 A 

konečně roku 1601 potvrdil císař Rudolf II. týnským měšťanům kromě jiných výsad 

i právo „…loviti v řece Vltavě a Lužnici i ostatních vodách, jež jsou na pozemcích 

statku týnského a které odedávna k němu náležely“.517  

Z těchto ojedinělých zpráv je obtížné byť jen přibližně stanovit podíl rybolovu 

na dolní Lužnici. Rožmberský urbář na panství Příběnice a Příběničky žádného 

rybáře nezmiňuje, urbář vltavotýnského zboží zná k roku 1379 čtyři rybáře po 

živnostensku pracující.518  

V Táboře se v polovině 15. století podle nejstarší gruntovní knihy z let 1432 – 

1450 živilo rybolovem osm měšťanů.519 Jeden z nich se jmenoval Domín a bydlel 

v domě na stráni „pod starú branú“.520 V polovině 16. století platil 2 kopy 

nájemného z řeky Mikuláš Šil na Ústim a stejnou sumu i Šimek nad Kamenným 

mlýnem. Z víru „Peklo pod mostem“ plynulo do městské pokladny 1 a ½ kopy.521 

Zhruba o sto let později už známe pouze jednoho táborského rybáře – svobodníka 

Pavla Lameše.522  

Jeden rybář byl na Lužnici ještě v Dobronicích. Jan mladší z Malovic jej v roce 

1443 prodal spolu se svým dobronickým zbožím Rynartovi od Dubu.523 Dobronický 

rybář figuruje také na seznamu „nekajícníků“, pořízeném roku 1672 v bechyňském 

děkanátu.524  

                                                 
516 Sedláček: A.: Paměti kvěchovského mlýna, str. 29. 
517 Sakař, J.: Dějiny města Týna I., str. 79. 
518 Tamtéž, str. 206. Zda ale rybařili na Vltavě nebo Lužnici, nevíme. 
Absence rybářů na obou rožmberských panstvích je zarážející – na ostatních panstvích uváděni jsou. 
Je možné, že by nájemcem rybářských práv byli někteří mlynáři a odváděli tak jednotný plat z řeky a 
mlýna?  
519 Kolář, M.: Obraz města Tábora, str. 108. 
520 Thir, K.: Staré domy I., str. 359. 
521 Slavík, F. A.: Panství táborské, str. 29. 
522 Kokošková, Z.- Sedláčková, H.- Zahradníková, M.: Soupis poddaných podle víry II., str. 526. 
Uveden je i Jiřík, fišmejstr obecní. (Tamtéž, str. 531) Domníváme se ale, že jeho kompetence se více 
než na řeku vztahovaly na Jordán a jiné obecní rybníky. Co bylo náplní práce říčaře Ondřeje Kučery, 
nedovedeme jednoznačně vyvodit. (Tamtéž, str. 529) 
523 Jan mladší z Malovic prodal „…tvrz svou Dobronice s poplužím, podacím, rybníky, lesy za řekou 
s lesem slove Borečný, ves celou… řeku pod tvrzí, mlýn s rybářem.“ (Sedláček, A.: Hrady VII., str. 
39) 
524 Šimák, J. V.: Zpovědní seznamy, str. 52. 
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Dodejme, že rybářská profese se odrazila i v jednom zdejším pomístním názvu. 

Jde o samotu „U Rybáka“, bývalou rybárnu, ležící na pravém břehu řeky Lužnice, 

kousek nad Bejšovcovým mlýnem.525 

Je jasné, že příliš mnoho zpráv o rybářích nemáme. Soupis poddaných podle 

víry z roku 1651 uvádí pro celou oblast dolního toku Lužnice pouze jednoho rybáře, 

výše jmenovaného Pavla Lameše. Nízký počet rybářů na řece Lužnici by nás ale 

v žádném případě neměl překvapit. Jak jsme si ukázali na příkladě mlynářů, rybolov 

byl mnohdy pouhým doplňkem jiných profesí. Těch opravdu „řemeslných“ rybářů 

opravdu nebylo na řece mnoho.526 

 

 

6.3. Zdroj pitné a užitkové vody 

 

Řeky byly od pradávna využívány nejen jako zdroj energie pro pohánění 

nejrůznějších provozů, ale také – a to primárně - jako zdroj nezbytné pitné a 

užitkové vody. Byla to věc natolik samozřejmá, že stopy svědčící o tomto užití vody 

se vyskytují v pramenech velmi zřídka. Přesto se domníváme, že můžeme 

předpokládat, že lidé sídlící v bezprostředním okolí  řeky Lužnice její vodu pili a 

užívali pro chovná zvířata (výjimku tvoří zajisté osady, které disponovaly jiným 

zdrojem vody – rybníkem, studánkou či vůbec vodním pramenem). Pokusíme se to 

ilustrovat na několika příkladech. 

Napájení dobytka se většinou odehrávalo na vhodných, předem vybraných 

místech řek (nízký břeh, snadný přístup k vodě, mírný, nezkalený tok vody apod.). 

Tato činnost se někdy odrazila v názvu dané lokality. Kupříkladu ve městě Tábor se 

část pravého břehu řeky Lužnice nazývala Napajedla, a to nejpozději od poloviny 

16. století.527  

Město Tábor trpělo v minulosti nedostatkem vody. Protože je tato lokalita 

celkově chudá na spodní vodu, je zřejmé, že obyvatelé města využívali vodu 

                                                 
525 „…Rybak ein Fischerhaus…“ (Schaller, J.: Topographie des Königreichs Böhmen XIV., str. 132) 
526 Jak můžeme poznat z uvedených zpráv, na části toku řeky Lužnice, která náležela k panství 
Opařany (odhadem 8 km délky), lovili pouze tři mlynáři (z dobronického, mrzenovského a 
Suchomelova mlýna) a obyvatelé Slavňovic. 
527 Relace přísežných mlynářů z 31. května roku 1550 uvádí mezi kontrolovanými mlýny „Nový 
mlejn v Napajedlích“. (Archiv český XXVIII., str. 272) 
Že šlo skutečně o místo, kde se napájelo, dokládá dnešní název jedné tamější ulice U Pajedel. 
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z Lužnice a z Tismenického potoka. Na tomto místě by bylo vhodné poznamenat, že 

voda z řeky Lužnice byla ještě v 19. století, v době postupné industrializace regionu, 

odborníky dobře hodnocena. Byla nejměkčí z táborských vod, a ačkoli nebyla příliš 

čistá a obsahovala ústrojné látky, hodila se po přefiltrování nejen pro technické 

účely, ale také pro  užití v kuchyni.528 

Kromě obou vodních toků měli obyvatelé Tábora k dispozici ještě několik 

místních pramenů, vyvěrajících například v Koželuzích, a studnic vyvrtaných do 

městského vrchu (kromě hradu byly studny také v některých městských domech).529  

Nevyhovující stav se Táborská obec pokoušela napravit pomocí vodovodu. 

Podle zprávy z roku 1536 byla do Tábora vedena dvojí voda – Jordánská a 

Čekanská.530 Prvně jmenovaná pocházela z nádrže Jordán, vybudované roku 1492 

přímo za účelem zásobení města vodou. Mistr Jan „vody vuodce“ dovedl jordánskou 

vodu až na městský vrch. Za tak skvělý čin mu bylo městskou radou potvrzeno 

z užitku té vody, „kteráž se na vary do pivovaruov dává, od každého varu platu groš 

český a to do tří životuov, totiž podepsaného mistra Jana a Magdaleny manželky 

jeho a Jindřicha syna jeho“.531 Rurmistr Jan později prodal toto své vodní právo 

Matěji Zychovi.532  

Otázka využití vody z řeky Lužnice vstoupila znovu do hry po velkém požáru 

roku 1559. Předejme slovo svědku oné nešťastné události: 

 

„Kudy do města vedená 

byla voda od Jordána 

ten stroj jest též ohněm zkažen, 
                                                 

528 Vody táborské (autor neuveden). In: Český jih XI./1883, č. 33, str. 1 - 3. 
529 Nedostatek vody vysvětluje K. Thir skutečností, že Tábor byl založen především jako pevnost. 
(Thir, K.: Staré domy I., str. 170.) 
530 Čekanská voda byla vedena samospádem ze Zavadilského rybníka, jež byl proto nazýván 
„trubným“. (Thir, K.: Hradiště Hory Tábor jako pevnosť v minulosti. Tábor 1895, str. 70) 
Až do roku 1620 dosahovala čekanská voda pouze na táborské předměstí. (Thir, K.: Staré domy I., 
str. 172) 
531 Thir, K.: Hradiště Hory Tábor, str. 71. 
532Matěj Zych se na zavedení vody na Tábor nějakým způsobem podílel. Možná vložil do podniku 
oněch 60 kop, kterých se později jeho syn Václav Poněšický dožadoval ve sporu, který vedl 
s táborskou obcí. Ze sporu dále vyplývá, že zisk ze spravování vody nebyl v žádném případě 
zanedbatelný. Roku 1567 si Václav stěžoval císaři, že když „…po smrti otcově sám jinde vodní stroje 
stavěl…Táborští zatím jiného rurmistra potřebovali. Když pak se vrátil a žádal, aby mu ta živnost 
zase byla propuštěna, nemohl prý toto užíti, ale nabízeno mu týdně po tolaru, čehož on nechce přijati, 
„neboť dříve do tří i čtyř kop užitek týdně byl.“ Žádá, aby alespoň oněch 60 k. mu bylo vráceno.“ 
Dlužných peněz pravděpodobně dosáhl, poněvadž sporný poplatek přenechal obci. (Thir, K.: Dějiny 
táborského pivovarnictví. Tábor 1942, str. 13.) 
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Bůh milý ví, jak jest zmařen.“533 

 

Jelikož zničený vodní stroj dodával i dříve do města málo vody, plánovala 

obec koupit mlýn na řece (později zvaný měšický),534 „při něm věž nákladnou 

k stroji vedení vody postaviti, potom skrze skálu k kladení trub železných neb 

volověných horu lámati, při zdi městské opět věž postaviti…“.535 Pro nedostatek 

peněz ale ze zamýšleného projektu sešlo. 

Blízkost vody a její dostatečné množství bylo základní podmínkou existence 

městských pivovarů. Problém vody jako pivovarnické suroviny vyřešili Táborští 

jejím zavedením na městský vrch, ba v podstatě až přímo do domů s várečným 

právem. Nezapomínejme ale, že voda hrála v procesu výroby piva ještě dvojí úlohu 

– při máčení a mletí sladu. Ve sladovnách se slad máčel a posléze sušil. To sebou 

přinášelo jednak značnou spotřebu vody, jednak poměrně velké nebezpečí ohně.536 

Z těchto důvodů byly táborské sladovny umístěny mimo město. Karel Thir uvádí 

jejich polohu ve druhé polovině 16. století:537 

1. U řeky Lužnice: 

- Sladovny obecní (dříve Čulíkovská) a Churáňkova - obě pod  

Kamenným mlýnem (nyní Hrubešův), 

- sladovny Podbralovská (jinak Holasova) a Časova – obě u vrat, kterými 

končí Koželuhy, 

- sladovna Luňákova v Koželuzích, 

- sladovny Židilova a Kadeřávkovská pod samým mostem, 

- sladovna u Nového mlýna v Napajedlích, 

- sladovna u Kryffova (Brdlíkova) mlýna. 

 

2. Na Tismenickém potoce: 

- na potoce pod hrází sladovny Hertvíkovská a Kvintinovská, 

                                                 
533 Thir, K.: Píseň o velikém ohni na Táboře r. 1559. Tábor 1920, str. 5. 
V této souvislosti je zajímavá zmínka o jakémsi Tomeši vodákovi, který byl roku 1560 „…dán na 
rukojmí z vězení, v němž byl pro neopravení stroje vodního, tak aby týž stroj ve dvou nědělích pořád 
zběhlých pod propadnutím základu 10 kop zpravil.“ (Thir, K.: Staré domy I., str. 101.) 
534 Thir, K.: Píseň, str. 12. 
535 Thir, K.: Staré domy I., str. 172. 
536 Slad byl sušen na proutěném pletivu, které snadno chytlo. (Thir, K.: Dějiny táborského 
pivovarnictví, str. 9) 
537 Tamtéž, str. 8 – 9. 
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- sladovna Topinkovská nad Závišovským mlýnem, 

- sladovna Hvězdářovská pod Závišovským mlýnem, 

- sladovna Křivonoskovská pod Hradskou branou.538 

 

Z uvedeného přehledu je zřejmá nejen bezprostřední blízkost vody, ale také to, 

že některé sladovny byly záměrně umisťovány přímo u mlýnů. Pochopitelně, mletí 

sladu bylo další fází jeho zpracování. A to natolik významnou, že i mouka musela 

“počkat“. Jak jinak si vysvětlit stížnost stavovských generálů z roku 1619, kterým 

vadilo, že „…většinou mlýny okolo Tábora jen slady melou a pro ležení mouky jen 

málo se hotoviti může“.539 Jindy se zase dolejší mlynář horlil na Matěje Záviše, že 

znenadání pouští zbytečně moc vody. Obviněný mlynář se hájil, že „…když mi 

přijdou sladové čtyři, pět, šest, tedy já abych každému sousedu bez prodlení 

posloužil, spustím na dva, na tři mlýny“.540 

 Co se týče města Bechyně, můžeme usuzovat na podobnou situaci jako 

v Táboře. Jen zprávy jsou poněkud chudší. Obyvatelé města měli, kromě vlastních 

studní, dva poměrně dostupné zdroje vody – řeku Lužnici a potok Smutná obtékající 

městský ostroh. 

Na vodovod si v Bechyni museli počkat déle než Táborští. Teprve roku 1571 

vrchnost smluvila dílo s Hansem Viserem o přivedení vody na zámek tak, „aby voda 

silně a plnými trubami šla“.541 Vybrány byly studánky nad cestou k hornímu mlýnu 

– voda asi měla téci samospádem. Vodovod možná  nevyhovoval nebo přišel ke 

zkáze během zámeckého požáru v březnu roku 1578, protože pan Petr Vok 

z Rožmberka se rozhodl k novému řešení zásobování své rezidence vodou. Z toho 

důvodu bylo roku 1586 učiněno „…projednání s Řehořem Korábem, tesařem, o 

vedení vody na zámek Bechyni na tento způsob, aby on, Řehoř Koráb, ty prameny 

                                                 
538 Zajímavý je postřeh Karla Thira, že počet sladoven (14) se skoro rovná počtu měšťanských 
pivovarů (13). Počátkem 16. století vařily v Táboře pivo následující  pivovary: Hušovský, 
Nedělkovský, Soukenický a Preterovský ve čtvrti Novobranské; Paťhovský, Pasířovský a 
Hejlovcovský ve čtvrti Sadové; Dražický, Židovský a Přehořovský ve čtvrti Klokotské; Knapovský, 
Šrámkovský a Kletečkovský ve čtvrti Chodcovské neboli Špitálské. (Tamtéž, str. 7) 
Většina táborských sladoven zanikla během třicetileté války. Výjimkou byla jedna sladovna pod 
Jordánem a pak sladovna založená spolu s obecním pivovarem v letech 1612 – 1614 na hradě. 
(Tamtéž, str. 9) 
539 Tamtéž, str. 12. 
540 Tamtéž, str. 11 – 12. 
Primárně k mletí sladů byl určen také mlýn koňský, založený ve městě roku 1541, a mlýn vodárenský 
ze 17. století. (Tamtéž, str. 12) 
541 Sedláček, A.: Hrady VII., str. 30. 
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vodní, kteří jsou ve vsi Sudoměřicích, do jednoho haltéře uvedl; a z toho haltéře má 

tu vodu až na zámek Bechyni trubami dřevěnými vésti a ty prameny obroubiti a na 

nich svrchu příkopy sdělati…Potřebováno k tomu 25 kop trub po pěti kročejích zdéli 

a zděří železných tolikéž“.542 Stavba byla dokončena až v roce 1591.  

Novou kapitolu zásobování města Bechyně vodou otevřel rok 1755. Tehdy 

byla u horního mlýna vystavěna vodárna. Voda z řeky Lužnice byla odtud hnána 

železnými troubami na městský vrch a soustavou dřevěných rour pokračovala do 

zámku, panského pivovaru a kláštera. Realizaci projektu financovala vrchnost. 

Město přispělo částkou 500 zlatých, čímž si zajistilo dodávku vody do kašny na 

náměstí a do městského pivovaru.543  

Právo vařit pivo obdrželo poddanské město Bechyně roku 1553. Majitelé 

panství, bratři Jindřich starší, Václav a Jan starší ze Švamberka na Zvíkově, svolili, 

aby bechyňští měšťané „piva bílého vaření v obecném pivováře, který by jim od 

Vácslava ustaven byl, i také voda k němu a do něho přivedena, po pořádku každý 

k svému vlastnímu užitku užívati mohli…“.544 Za to odváděli vrchnosti  poplatek 6 

grošů z várky.545  

Domníváme se, že městský ani panský pivovar, postavený asi počátkem 16. 

století na hradě, nevyužívaly před rokem 1755 vodu z řeky Lužnice. A panskou 

sladovnu bychom na břehu řeky hledali marně – stála poblíž pivovaru.   

Voda z řeky Lužnice se k vaření piva pravděpodobně nepoužívala ani 

v Dobronicích. Pivovar se sladovnou zde vznikl nejpozději počátkem roku 1528, 

protože 4. března toho roku prodali Jiřík a Víta mladší ze Rzavého „polovici zámku 

Dobronic s předhradím, marštalemi, dvorem poplužním, s osením, pivovárem, 

sladovnou, kostelíkem P. Marie u Dobronic a vším příslušenstvím…“ za 800 kop 

bratřím Volfovi Jindřichovi a Jiříkovi Hozlaurům z Hozlau.546 Ze smlouvy, kterou 

roku 1572 učinili synové zemřelého Jindřicha z Hozlau o rozdělení čerstvě nabytého  

dědictví, vyplývá, že Jan a Kryštof dostali každý půl hradu. Ve společném držení 

nových hradních pánů zůstaly na hradě mimo jiné „plac v dolním zámku, pivovár, 

                                                 
542 Březan, V.: Životy posledních Rožmberků II., Praha 1985, str. 481. 
543 Krajíc, R. a kol.: Bechyně historické město nad Lužnicí. Bechyně 2000, str. 98. 
544 Sedláček, A.: Hrady VII., str. 28. 
545 Tamtéž. 
546 Tamtéž, str. 40. 
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sladovna, vody vedení…“.547 Dá se předpokládat, že pivovar byl zásobován vodou 

z onoho „vody vedení“. Zmínky o vodním stroji chybí. Nejspíše se jednalo o 

spádový vodovod, a takový nemohl vést vodu z řeky pod hradem. Je tu přirozeně 

taky druhá možnost – pivovar spotřeboval velké množství vody, kterou bylo nutno 

brát v řece a vozit na hrad. 

Tato druhá možnost by mohla platit pro panský pivovar v městečku pod 

hradem Příběnice. Podle záznamů v rožmberského urbáři stály na Příběničkách dvě 

panské sladovny. První odváděla 1 kopu úroku a měla povinnost dělat 100 

sudů sladu pro hrad, tedy pro panský pivovar. Z druhé odváděl majitel 60 grošů.548 

Kromě jim zmiňovaného panského pivovaru se v městečku Latrán nacházely též 

pivovarné domy.549  

Myslíme, že předložený rozbor dostatečně prokázal, že voda z řeky Lužnice 

byla obyvateli přilehlých sídel, i když ne všech, v minulosti používána. Pokud ne 

přímo jako pitná, potom jako surovina pro výrobu piva a surovina kuchyňská. 

 

 

6.4. Povodně na Lužnici  

 

Podíváme-li se dnes na české řeky, vidíme klidné toky dřímající ve svých 

korytech. Uspal je člověk – rozsáhlými melioracemi, narovnáváním jejich toků, 

budováním a zpevňováním vysokých břehů. Jejich současná podoba je výsledkem 

dlouhodobého soužití s člověkem. Nebylo tomu tak vždy. Dříve řeky daleko více 

meandrovaly, vytvářely ostrovy a nová ramena, která se ucpávala a zůstala 

slepými.550 Měnily svůj tok a svobodně se rozlévaly do krajiny. Postupem času je 

člověk změnil, aby zabránil nebezpečí, kterým řeky čas od času zahrozily – 

povodním. 

                                                 
547 Tamtéž, str. 41. 
548 „…Ibidem II braseatoria dominorum, quorum unum exponitur annuatim pro I sexag. et C tinas 
brasei ad castrum debet praparate. Aliud exponitur pro LX gr.“ (Truhlář, J.: Urbář zboží 
rožmberského, str. 43) 
Srovnej: Sedláček, A.: Hrady VII., str. 64. 
549 „…Civitas Latran sub castro Przibinicz continet XXI domos habentes ortos et quelibet solvit 
annuatim perII gr. Item ibidem de qualibet braxatura quotquot fiunt, datur I gr.“ (Truhlář, J.: Urbář 
zboží rožmberského, str. 15) 
Srovnej: Sedláček, A.: Hrady VII., str. 70. 
550 Kotyza, O. – Cvrk, F. – Pažourek, V.: Historické povodně, str. 7. 
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Povodně znamenaly pro lidská sídla umístěná nízko při vodních tocích velkou 

hrozbu. Pokud přicházely pouze občas, neměl člověk důvod řeku opouštět. Zdá se 

však, že od 13. století intenzita povodní na českých řekách prudce stoupla. To 

přinutilo člověka přesunout svá obydlí na výše položená místa. Příčinu tohoto jevu 

spatřují někteří badatelé v nějakých změnách v hydrologickém režimu. Větší váhu 

má ale teze, spojující změnu s lidskou činností. Podle ní člověk polním a lesním 

hospodářstvím rozrušil vegetační kryt, stavbou mlýnů, jezů a mostů ovlivnil 

hydrologický režim řek.551  

Můžeme předpokládat, že řeka Lužnice se v minulosti nijak zásadně nelišila od 

uvedené obecné charakteristiky. Zvláště ve svém středním toku, v otevřené krajině 

třeboňské pánve, bohatě meandrovala a vytvářela zátopy, jejichž pozůstatkem byly 

mokřady.552 Každoročně se rozvodňovala, podobně jako ostatní řeky, ve dvou 

povodňových vlnách - v době pravidelných oblev na konci prosince a na jaře. 

Nesmíme zapomenout ani na červnové srážky. Aby chránil svou půdu a majetek 

před jejími vodami, vybudoval člověk na Třeboňsku promyšlený systém rybníků, 

spojených kanály. Vodu, ženoucí se korytem řeky z novohradských hor, odváděl 

Novou řekou do Nežárky. 

Zmapovat povodně na řece Lužnici před rokem 1850 a zvláště pak na námi 

vymezeném dolním toku, není vůbec snadné. Pravidelná jarní voda byla běžný jev, 

který nebylo potřeba zaznamenávat. Pokud ovšem nezpůsobila nějakou výraznou 

škodu či citelnou ztrátu. Oproti  tomu nečekané povodně s sebou nesly moment 

překvapení a neobvyklosti. Vlastně jistým způsobem porušovaly řád. Proto se 

stávaly objektem zájmu kronikářů. 

Kronikářské záznamy se o velké vodě na řece Lužnici příliš nezmiňují. 

Předpokládáme ale, že většině velkých povodní v Praze předcházela zvýšená hladina 

vltavských přítoků, tedy i Lužnice.553 Výjimkou je rožmberský kronikář Václav 

Březan. Pravda, všímá si především okolí Třeboně, nicméně zmínku o dolním toku 

řeky u něj také nalezneme. Vzpomíná, že v červnu roku 1582 velká voda „na panství 

bechyňským velikú sumu dříví k plavbě zhotoveného pobrala. …“.554 Povodeň přišla 

                                                 
551 Tamtéž, str. 8 – 9. 
552 Tamtéž, str. 9. 
553 Stručnou historii povodní na Vltavě a Lužnici podává Rameš. V.: Velká voda na Lužnici. České 
Budějovice 2003, str. 34 – 43. 
554 Březan, V.: Životy posledních Rožmberků II., str. 464. 



 115 

také v roce 1768. Tehdy v Táboře příval vody strhnul most i se sochou sv. Jana 

Nepomuckého a vylovili ji prý až v Kolodějích nad Lužnicí.555   

Nad míru zvýšená hladina řeky byla v prvé řadě nebezpečím pro mlýny. Proto 

si někteří mlynáři zaznamenávali povodně, jež se kolem jejich mlýna přehnaly. Na 

táborském mlýně Veselých jsou dodnes vyznačeny hladiny řeky za povodní mezi 

lety 1845 – 1924. Jeden záznam se týká 20. března roku 1845.556 

Je důležité si uvědomit, že povodně na řece Lužnici sužovaly především 

nížinatou oblast Třeboňska. V úseku dolního toku řeka protéká terénem, který nebyl 

vhodný pro zakládání sídel přímo u vody. Charakter krajiny se výrazněji mění u 

Bechyně a poté až při ústí řeky do Vltavy. Proto je velmi pravděpodobné, že ani 

v minulosti zde řeka velké škody nezpůsobovala.   

Na závěr by neškodilo poznamenat, že k řekám neodmyslitelně patří kromě 

velké vody také období sucha. Jistě, v případě řeky Lužnice bylo toto nebezpečí 

eliminováno třeboňskou rybniční soustavou. Připomeňme tedy alespoň neobyčejně 

suché roky 1811 a 1842, kdy hladina řeky klesla tak, že podle tvrzení pamětníků 

vystoupily z vody zděné pilíře starého příběnického mostu.557  

 

 

6.5. Oběti řeky Lužnice 

 

Je namístě zařadit na závěr této kapitoly následující pojednání? Pokud chceme 

vykreslit vztah mezi řekou a obyvateli jejích břehů, nelze se jednostranně zastavit 

jen u využívání jejího toku člověkem. Lidé se řeky přece také báli, měli z ní určitý 

respekt. A mnohé životy skutečně skončily svou pouť v jejích vodách. Sotva už dnes 

zjistíme jména, která smazala některá z velkých vod na Lužnici. A kolik rybářů či 

                                                 
555 Burian, J.: Tři doby, str. 57 
556 Klempera, J.: Vodní mlýny V., str. 107. 
Jak velkou škodu dokázala velká voda na mlýně způsobit připomíná J. Burian. Za povodně v roce 
1890, kdy v Kolodějích nad Lužnicí „při březích stojící domy byly vesměs zatopeny a spojení mezi 
nimi udržováno loďkami“, prý utrpěl mlynář Šafek škodu 1 100 zlatých. Srub byl z jezu odplaven 
v délce tří metrů, odplaveny byly i prkna z pily a ve mlýnici se zvedla podlaha. Proud dále poškodil 
nové mlýnské stroje ve výši 200 zlatých a za své vzala půlka vodního kola. (Burian, J.: Tři doby, str. 
139)  
557 Sedláček, A.: Hrady VII., str. 63. 
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plavců vlastně řeka vzala? Chtěli bychom ale připomenout dva doložené případy 

zdejšího utonutí. 

První z nich je historikům dobře známý. Máme na mysli Heřmana, biskupa 

nikopolského kostela. Byl jedním ze těch, které Táboři zajali 13. listopadu roku 

1420 při dobytí hradu Příběnice. Mnicha, jež dříve světil na hradě Lipnici kněze pod 

obojí, spolu s jinými dvěma kněžími vítězové utopili v řece.558 Smutné drama 

neklidné doby blíže popisuje Vavřinec z Březové: „A když biskup, dlouho plovaje, 

nemohl se utopiti, a připlavav ke břehu odpočíval, přiběhli táboři, žízníce po nevinné 

krvi, odstrčili ho od břehu a tloukli ho kamením do hlavy; a tak vypustiv duši, klesl 

ke dnu a zanechal táborům nesčíslné hříchy.“559 

A druhé jméno? Roman Cikhart vzpomíná, že pod Markovským mlýnem u 

řeky býval železný kříž. Připomínal památku rytíře Adolfa Fellnera z Feldeggu, jež 

zde 3. června roku 1859 utonul při koupání.560 

 

 

6.6. Shrnutí. 

 

Kooperaci vodního toku a člověka lze nejlépe zachytit v oblasti zařízení 

poháněných vodní silou. Na námi sledovaném dolním toku řeky Lužnice jsou 

v hojném počtu zastoupeny nejen obilné mlýny. Nalezneme zde také mlýny 

papírenské a hamry. Navíc jsou tyto vodní provozy doplněny o pily a valchy. Řeka 

Lužnice byla v oblasti jedinou „stálou“ vodou a celoročně zajišťovala dostatek vody 

a vodní energie. Tudíž se stala nepostradatelným „vodním lénem“. Většina mlýnů na 

jejích březích vznikla nejpozději ve 14. století a jejich dlouhé trvání a předávání 

mlynářského řemesla po celé generace svědčí o „spolehlivosti“ vodního toku. 

V některých sídlech byla voda využívána přímo jako pitná a užitková voda, někde 

lidé využívali jiné vodní zdroje, ačkoli žili na břehu řeky. Vedle mlynářů obývali 

břehy Lužnice rybáři (odrazilo se to také v pomístním názvu „U rybáka“), určit 

jejich počty ovšem považujeme s ohledem na dostupné prameny za komplikované. 

S řekou bylo ovšem také spjato takřka periodicky se opakující nebezpečí velké vody, 

                                                 
558 Z Březové, V.: Husitská kronika. Praha 1979, str. 142. 
559 Tamtéž, str. 179. 
560 Cikhart, R.: Táborsko IV., str. 83. 
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pro dokreslení celého obrazu života na jejích březích jsme uvedli také dva případy 

utonutí. 

Řeka Lužnice umožnila v oblasti Bechyňska a Táborska silný rozvoj řemesel 

závislých na tekoucí vodě. O vysoké koncentraci mlýnů můžeme mluvit především 

v okolí města Hradiště hory Tábor, ve srovnání s druhým centrem regionu, Bechyní, 

je rozdíl markantní. A to i v oblasti cechů těchto „vodních“ řemesel – v Táboře 

vznikly silné mlynářské a soukenické cechy. Je ovšem nutné podotknout, že 

Hradiště hory Tábor bylo v mnoha ohledech silnější hospodářské středisko než 

poddanské město Bechyně  

Uvědomujeme si, že jsme se otázce mlýnů na řece Lužnici, hlavně v okolí 

Hradiště hory Tábor věnovali nad rámec našeho tématu. Lákala nás ovšem 

představa, že na základě dostupných studií k jednotlivým mlýnům sestavíme ucelený 

přehled historie těchto mlýnů, který dosud chybí. Nakolik se nám to povedlo, nechť 

posoudí čtenář sám. 
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7. Závěr  

 

Vztah mezi člověkem a řekou jsme hned v úvodu popsali jako dějiny. A 

protože dějiny chápeme ve smyslu vývoje vztahu zúčastněných činitelů, měli 

bychom se alespoň pokusit vykreslit jejich jednotlivé etapy. Počáteční pasivitu ve 

vztahu k řece nahradil člověk brzy aktivním využíváním síly vodních toků. S jeho 

rostoucí technickou úrovní se zvyšovalo množství způsobů práce s vodou (nejstarší 

mlýny jsou zdokonalovány a přeměňovány v hamry, pily a papírny). Přišla doba 

stavby jezů, tedy přizpůsobování řeky lidským požadavkům. Dokonalejší úprava 

koryta otevřela vhodné toky efektivní voroplavbě. Toto období považujeme za 

vrchol vzájemného vztahu člověk – řeka, oba dosud vystupují jako aktivní činitelé. 

Rostoucí industrializace rovnováhu narušuje a řeku uvrhá do pasivity. Můžeme se 

domnívat, že těmito etapami jsou vyplněny také dějiny řeky Lužnice.  

Během našeho putování se nám podařilo zachytit několik klíčových momentů 

ve vztahu člověka a řeky. V prvé řadě ještě dávno před příchodem člověka 

spolupůsobila řeka Lužnice na podobu krajiny, kterou brázdí. Významně se podílela 

především na zajištění její prostupnosti, na tvorbě budoucích komunikačních tahů. 

Takto připravila oblast pro osídlování. Chceme říci, že za jiných podmínek by 

vcelku logicky vypadal kolonizační proces, ba i místní dopravní síť, docela jinak. 

Řeka dokonce přímo působila na strukturu zdejších sídel. Již několikrát zaznělo, že 

osídlení postupovalo nejprve podél toku řeky a na jejích březích byla také budována 

lidská obydlí. Až později, když řeka zahrozila, se lidé stěhovali do vyšších poloh. 

Výrazný vliv řeky jsme prokázali v případě vzniku sídel při důležitých brodech 

(osídlení Bechyně), jež ostatně patří k nejstarším v kraji (o předpokládané kontinuitě 

osídlení v Bechyni nemluvě). Předpokládáme, že obdobným způsobem řeka 

ovlivnila výběr míst vhodných pro stavbu pevných sídel (pro hrady Bechyně, 

Příběnice či pro Hradiště hory Tábor byly zvoleny vysoké skalní ostrožny obtékané 

vodou). Podmínkami, jež pomáhala vytvářet, vlastně ovlivnila časový horizont 

osídlování celé oblasti jihovýchodních Čech.  

Dále řeka Lužnice  pozitivně působila na rozvoj některých řemesel. A to nejen 

mlynářství nebo rybářství, ale také táborského soukenictví. Dovedeno do důsledků 

zasáhla dokonce do společenských vztahů obyvatel přilehlého okolí (silné cechy 
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vytvořila v oblasti řemesla závislá na vodním proudu – příkladem může být cech 

mlynářů a soukeníků ve městě Tábor). Svou blízkostí posílila hospodářský význam 

některých měst (táborské soukenictví), a umožnila efektivní využití zdejších 

přírodních zdrojů (plavení dřeva). V neposlední řadě zasáhla mnohým mlynářům a 

plavcům, ale nejen jim, přímo „do života“. 

Nezbývá než se vrátit k původní otázce – podařilo se nám zachytit na 

předcházejících stránkách dějiny řeky? Zkoumali jsme jednotlivé oblasti vztahu 

mezi člověkem a řekou Lužnicí v námi zvoleném časovém i prostorovém úseku a 

domníváme se, že nám žádný z důležitých aspektů neunikl. Rozborem a komparací 

pramenů se nám podařilo zachytit důležité momenty dějin života obyvatel 

dolnolužnických břehů a osvětlit jejich některé příčiny související s blízkostí řeky. 

Výsledkem jsou studie, které nepodal žádný z autorů zabývajících se tímto regionem 

(v tomto ohledu vystupuje do popředí především část věnovaná mlýnům na dolním 

toku řeky Lužnice). A přesto stojíme na začátku. Snesli jsme množství vlastivědného 

materiálu k dějinám řeky Lužnice a o krůček tak postoupili k fenoménu vztahu 

člověka a vodních toků.  Tento úkol ale přenecháváme básníkovi, který jediný 

nalezne správná slova k jeho vyjádření. 

Ale přece. Když jsme si na prvních stránkách této práce vytknuli za cíl, 

objasnit vztah mezi tak různorodými činiteli jako je člověk a řeka, byla naše 

představa o roli vodních toků v lidském životě dosti mlhavá. Zmohli jsme se pouze 

na několik obvyklých frází o základní podmínce života a dopravní funkci. Jakýkoli 

hlubší smysl nám naprosto unikal. Teď, když řeka Lužnice dovyprávěla svůj příběh, 

zaplavuje nás úcta. Úcta k její velikosti a slávě dějin, jež pomáhala psát. Úcta 

k věcem kolem nás, které jsme si navykli považovat za obyčejné a fádní. Řečeno 

slovy básníka, neměli jsme ani potuchy o ráji zdejších lesů a neznali jsme nic než 

historii husitských dob Tábora. A Lužnice, jaká je to řeka – co hnala mlýnů a pil, co 

ohromných kmenů nesla! My jsme ji zatím považovali za bezvýznamnou říčku…561     

 

 

 

 

 
                                                 
561 Parafráze slov E. Chalupného. (Chalupný, E.: Vltava., str. 64) 
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7.1. Summary:  

The history of river. Lower reach of river Lužnice. 

 

Purpose of this work is to take down history of a river. We understand this 

history as a relationship between water flow and a human being. It is a relationship 

of two active agents, which developed in time from cooperation of them to 

domination of human above the river and its move to the passive role. We assume 

that it is possible to take down this relationship in following areas: river's influence 

on colonizating region and creation of transport infrastructure, transport possibilities 

of water flow, water as a source of water energy for mills and sawmills, river as 

source of water and food, river as a threat. We choosed only lower reach of Lužnice 

river from Tábor town to its embouchure into Vltava river in time period before year 

1850 (beginning of industrial revolution),  due to the extent of the topic. We gave 

proof of definite influence of water flow on the creation of seats by analysing nature 

conditions in the region and examining of transport infrastructure. Important seats 

originated in the places of water ford and on the crossings of trade ways. 

Remarkable chain of villages originated around the river flow. River was also an 

important artery of traffic and its flow was the most important condition of rafting in 

the region of southeast Czech. Lužnice river was the second most important river 

between Czech rivers behind the Vltava river regarding this. The river drived also 

many water plants - on the monitored part of river are mills, wash-boards, sawmills 

but also iron-mills and papermill. They are concentrated in the surroundings of the 

economic center of the region, Tábor city. It is also place, where strong guilds of 

millers and drapers originated. River Lužnice was also source of water for example 

for townsfolk of Bechyně town and for local breweries. It was source of living for 

fisherman, which were unexpectedly not too many in the region. The river was also 

threat. In the work we also map floods and a place is devoted to two known victims 

of the river. 

Ou conclusion is that Lužnice river was important agent in the today region of 

Táborsko and Běchyňsko. It was one of the conditions, which allowed expansion of 

the region and gave it the direction.  
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Obr. 1. Parergon – alegorie českých řek na Müllerově mapě z roku 1720. Lužnice 

v popředí. 

SOA Tábor, Sbírka map a plánů 1572-1968, inv. č. 148, sign. E I a.  
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Obr. 2. Dolní tok Lužnice na mapě Bechyňského kraje, podle Müllera 1773. 

SOA Tábor, Sbírka map a plánů 1572-1968, inv. č. 140, sign. D I a.  
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Obr. 3. Část dolního toku Lužnice na Franzově mapě Táborského kraje. (po r.1780) 

SOA Tábor, Sbírka map a plánů 1572-1968, inv. č. 142, sign. D II a 1.  
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Obr. 4. Dolní Lužnice na Kreibichově mapě Táborského kraje. (1832) 

SOA Tábor, Sbírka map a plánů 1572-1968, inv. č. 143, sign. D II a 2. 
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Obr. 5. Ústí Lužnice (uprostřed) do Vltavy (v popředí). (2005) 

Foto archiv autora. 
 
 

 
 

 
Obr. 6. Zámek Koloděje nad Lužnicí. (2005) 

Foto archiv autora. 
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Obr. 7. Červený mlýn u Nuzic. (2005) 

Foto archiv autora. 
 
 
 
 

 
Obr. 8. Bechyně. V popředí řeka s dolním mlýnem a jezem. (počátek 20. století) 

   SOA Tábor, Sbírka pohlednic [1897] 1902-1999, inv.č. 31. 
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Obr. 9. Voraři na jezu u dolního mlýna v Bechyni. (1907) 

  SOA Tábor, Sbírka pohlednic [1897] 1902-1999, inv.č. 57. 
 
 
 
 

 
Obr.10. Dolní mlýn v Bechyni. (2005)  

Foto archiv autora. 
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Obr.11. Horní mlýn v Bechyni. (20. léta 20. století) 

 SOA Tábor, Sbírka pohlednic [1897] 1902-1999, inv.č. 18. 
 
 
 
 

 
Obr. 12. Horní mlýn v Bechyni. (2005) 

Foto archiv autora. 
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Obr.13. Převoznická chalupa č.p.1. v Hutích. (2005) 

Foto archiv autora. 
 
 
 
 

 
Obr. 14. Hrad a jez v Dobronicích. (40. léta 20. století) 

 SOA Tábor, Sbírka pohlednic [1897] 1902-1999, inv.č. 149. 
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Obr. 15. Hrad a jez v Dobronicích. (2005) 

Foto archiv autora.  
 
 
 
 

 
Obr.16. Mlýn v Dobronicích. (2005) 

Foto archiv autora. 
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Obr. 17. Papírna nad Dobronicemi na Lothově mapě Táborského kraje. (1847) 

SOA Tábor, Sbírka map a plánů 1572-1968, inv.č. 143, sign. D II. A 3. 
 
 
 

 

 
Obr. 18. Jez u Papírny. (2005) 

Foto archiv autora.   
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Obr. 19. Stádlecký řetězový most, v pozadí mlýn U Marků. (2005) 

Foto archiv autora. 
 
 
 
 

 
Obr. 20. Mlýn U Marků. (2005) 

Foto archiv autora. 
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Obr. 21. Pozůstatky přívozu nad mlýnem U Marků. (2005) 

Foto archiv autora. 
 
 
 
 

 
Obr. 22. Vyhořelý Suchomelův mlýn. (2005) 

Foto archiv autora. 
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Obr. 23. Štít Suchomelova mlýna. (2005) 

Foto archiv autora. 
 
 

 

 
Obr. 24. Poloha mlýna Bejšovec na indikační skice z roku 1830. 

Národní archiv Praha, Indikační skici, Táb. 38, Bečice, inv.č. 8132. 
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Obr. 25. Usedlost bývalého Bejšovcova statku. (2005) 

Foto archiv autora. 
 
 
 
 

 
Obr. 26. Štít budovy bývalého Bejšovcova statku. (2005) 

Foto archiv autora. 



 143 

 
Obr. 27. Strouha bývalého Bejšovcova mlýna. (2005) 

Foto archiv autora. 
 
 
 

 

 
Obr. 28. Lužnice pod Příběnicemi. (2005) 

Foto archiv autora. 
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Obr. 29. Ruiny městečka Latrán pod Příběnicemi. (2005) 

Foto archiv autora. 
 
 

 
 

 
Obr. 30. Sklep bývalého pivovaru v Latránu (podle informační tabule). (2005) 

Foto archiv autora. 
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Obr. 31. Věž příběnického hradu. (2005). 

Foto archiv autora.  
 
 
 
 

 
Obr. 32. Mohyly z doby halštatské a slovanské u Příběnic. (2005) 

Foto archiv autora. 
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Obr. 33. Budova bývalého Bredova mlýna. (2005) 

Foto archiv autora.  
 
 
 
 

 
Obr. 34. Matoušovský mlýn. (2005) 

Foto archiv autora. 
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Obr. 35. Kvěchův mlýn. (1919) 

SOA Tábor, Sbírka pohlednic [1897] 1902-1999, inv.č. 1848. 
 
 
 
 
 

 
Obr. 36. Kvěchův mlýn. (2005) 

Foto archiv autora. 
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Obr. 37. Vlčí důl. (2005) 

Foto archiv autora. 
 
 
 
 

 
Obr. 38. Lužnice pod Benešovým mlýnem. (2005) 

Foto archiv autora. 
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Obr. 39. Benešův mlýn. (1927) 

SOA Tábor, Sbírka pohlednic [1897] 1902-1999, inv.č. 1845. 
 
 
 
 

 
Obr. 40. Benešův mlýn. (2005) 

Foto archiv autora. 
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Obr. 41. Kameny v řece pod Papírnou. (2005) 

Foto archiv autora. 
 
 
 

 

 
Obr. 42. Mlýn Papírna pod Klokoty. (1904) 

 SOA Tábor, Sbírka pohlednic [1897] 1902-1999, inv č.1842 
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Obr. 43. Mlýn Papírna pod Klokoty. (1. polovina 20. stol.) 

 SOA Tábor, Sbírka pohlednic [1897] 1902-1999, inv č.1843. 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 44. Zbytky jezu u bývalého mlýna Papírna. (2005) 

Foto archiv autora. 
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Obr. 45. Klokoty. V popředí přívoz pod Brdlíkovým mlýnem. (před 1918) 

 SOA Tábor, Sbírka pohlednic [1897] 1902-1999, inv.č.283. 
 

 
Obr. 46. Přívoz pod Brdlíkovým mlýnem na Hemmrově polohopisném plánu 

královského města Tábor. (1902) 
SOA Tábor, Sbírka map a plánů 1572-1968, sign. A I a 7, inv.č. 7. 
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Obr. 47. Klokoty. Pohled od řeky. (2005) 

Foto archiv autora. 
 
 
 
 
 
 
 



 154 

 
Obr. 48. Hořící Brdlíkův mlýn (vpravo) na Hollarově rytině obléhání Tábora roku 

1621. (po roce 1630) 
SOA Tábor, Sbírka map a plánů 1572-1968, inv.č. 1, sign. A I a 1. 

 
 

 
 

 
Obr. 49. Brdlíkův mlýn. (1902) 

 SOA Tábor, Sbírka pohlednic [1897] 1902-1999, inv.č.1832. 
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Obr. 50. Jez u bývalého Brdlíkova mlýna. (2005) 

Foto archiv autora. 
 
 
 
 

 
Obr. 51. Mlýn Veselých v Táboře. (30. léta 20. stol.) 

.  SOA Tábor, Sbírka pohlednic [1897] 1902-1999, inv.č.1811. 
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Obr. 52. Mlýn Veselých v Táboře. (2005) 

Foto archiv autora. 
 
 

 

 
Obr. 53. Suchomelův mlýn v Čelkovicích a most přes Lužnici na Hollarově rytině 

obležení Tábora roku 1621. (po roce 1630)  
SOA Tábor, Sbírka map a plánů 1572-1968, inv č. 1, sign. A I a 1. 
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Obr. 54. Most přes Lužnici a společný jez mlýnů měšického a Suchomelova. (1830) 

Národní archiv Praha, Indikační skici, Táb.477, inv.č. 8571. 
 
 
 

 

 
Obr. 55. Suchomelův mlýn v Čelkovicích. (2005) 

Foto archiv autora. 
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Obr. 56. Most a mlýny měšický a Suchomelův na na Hemmrově polohopisném 

plánu královského města Tábor. (1902) 
 
 

 
 

 

 
Obr. 57. Koželužská továrna v Táboře. (1898) 

 SOA Tábor, Sbírka pohlednic [1897] 1902-1999, inv č.872. 
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Obr.58. Řeka Lužnice pod Táborem, v pozadí Koželuhy. (1903) 

 SOA Tábor, Sbírka pohlednic [1897] 1902-1999, inv č 737. 
 
 
 
 

Obr. 59. Vory u táborského Hrubešova mlýna. (1910) 
 SOA Tábor, Sbírka pohlednic [1897] 1902-1999, inv č. 855. 
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Obr. 60. Jez  bývalého Hrubešova mlýna. V pozadí železniční most v Táboře. (2005) 

Foto archiv autora. 
 
 
 
 

 
Obr. 61. Vorové vaziště nad Táborem, v pozadí železniční most. (1923) 

 SOA Tábor, Sbírka pohlednic [1897] 1902-1999, inv č. 844. 
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Obr. 62. Budova bývalého mlýna č.p. 42 v Ratajích. (2005) 

Foto archiv autora. 
 
 

 
 

 
Obr. 63. Místo kapličky zmiňované J.K.Hrašem v Ratajích. (2005) 

Foto archiv autora. 
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Obr. 64. Branka v Dobřejicích. Vlevo č.p. 28, vpravo č.p. 1 - dům rodiny Šlechtů. 

(2005) 
Foto archiv autora. 

 
 

 

 
Obr. 65. Dům u branky (č.p. 28) v Dobřejicích. (2005) 

Foto archiv autora. 
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Mapová příloha. 
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Přiložené mapy zachycují rozložení vodních provozů (mlýnů, pil, hamrů, 

papíren a valch) na dolním toku řeky Lužnice. Do mapy jsou doplněny také místa 

brodů, mostů  a přívozů. Z důvodu přehlednosti je mapa rozložena do tří částí. 

Pro tvorbu mapové přílohy byla jako podklad použita turistická mapa 

Táborsko, dolní Lužnice (SHOCart Vizovice 2001). 
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