
Summary: Dějiny řeky. Dolní tok řeky Lužnice. 

 

Cílem této práce je zachytit dějiny řeky. Tyto dějiny chápeme jako vztah mezi vodním 

tokem a člověkem. Jde o vztah dvou aktivních činitelů, který se vyvíjel v čase od vzájemné 

kooperace až po ovládnutí řeky člověkem a její posun do pasivní role. Domníváme se, že 

zachytit tento vztah je možné v těchto oblastech: vliv řeky na osidlování krajiny a tvorbu 

dopravní sítě, dopravní možnosti vodního toku, řeka jako zdroj vodní energie pro mlýny a 

pily, řeka jako zdroj vody a obživy, řeka jako hrozba. Vzhledem k rozsáhlosti tématu jsme 

zvolili pouze dolní tok řeky Lužnice v úseku město Tábor – ústí řeky do Vltavy a časové 

období do roku 1850 (nástup průmyslové revoluce). Rozborem přírodních podmínek v oblasti 

a posouzením dopravních cest jsme prokázali jednoznačný vliv vodního toku na vznik 

zdejších sídel. Důležitá sídla vznikla v místech říčních brodů a na křižovatkách obchodních 

cest. Nápadný řetěz osad vznikl podél toku řeky. Řeka také významně působila jako dopravní 

tepna a její tok byl hlavní podmínkou rozvoje voroplavby v oblasti jihovýchodních Čech. 

V tomto ohledu obsadila řeka Lužnice druhé místo mezi českými řekami, hned za Vltavou. 

Řeka také poháněla množství vodních provozů – na sledované části toku jsou to mlýny, 

valchy, pily, ale také hamry a papírny. Výrazně se soustředí v okolí hospodářského centra 

oblasti, dnešního města Tábor. Zde také vznikly silné mlynářské a soukenické cechy. Řeka 

Lužnice byla také zdrojem vody, např. pro obyvatele města Bechyně a pro místní pivovary. 

Obživu v ní nacházeli rybáři, kterých ale nebylo v oblasti mnoho. Řeka byla také hrozbou. 

V práci mapujeme povodně a místo je věnováno dvěma známým obětem řeky.  

Došli jsme k závěru, že řeka Lužnice byla významným činitelem v oblasti dnešního 

Táborska a Bechyňska. Byla jednou z podmínek, které umožnily rozvoj regionu a daly jeho 

vývoji směr.  


