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Jdou

léta.

Jsi vysloviti,

A

Ne

patí

jdou,
již

OKRES TÁBORSKÝ.
ona

letí.

Vteina pítomnosti,

již

sotva stail

minulosti ...

Vše

vše je zapomenutí.
Vzpome, tenái, místa, jež dalo jméno starému, dávanému kraji,
Nzpome mista. které mžeš nazvati v djinách našeho národa Prahou
Jihov\'chodu. Kolik jmen. tolik obrovitých postav t\-i se ped Tebou
a vše to halí dnes stíny mrtvé minulosti. A je jako hbitov všecek
tento kraj, jehož knihu djin a knihu pítomnosti dnes otevíráš. Tich\\
jakoby v sebe schoulen\'' a zakiknutý, je ten hbitov idei národa našeho. A celá scenerie jeho je scenerií hbitova: chudx'-, chudiký kraj.
jednotvárný. rov'n\', bez smlých, píke k nebi vypjatých vrchol, tak
jako vyrovnává se povaha lovka dovršivšího léta života, takovvm
je dnes okres táborsk}' svojí pírodou a sv\-m lidem. Svdek minulosti —
to

je

historie

lidstva.

je

minulost,

—

štstí, že minulosti veliké

Jsa

.

.

stedem stejnojmenného

hejtmanství,

k

nmuž

písluší ješt

Mladá Vožice a Sobslav, dotýká se okres táborský, povahou kraje
svého eskomoravské pahorkatin náležeje, v západ okres Milevského a BechNmského, v severozápad Sedleckého, ve v\'chod pak
hranií na okres Pacovsk'. V hrub\-ch rysech pipomíná podoba jeho
nepravidelná' obdélník; nejsevernjší bod. as 49''31' s. š., tvoí ves Chlum
ve výbžku Jistebnickém, nejjižnjší, as 49" 20' s. š., ves Skrejšov,
v jihozápad okresu; nejzápadnjším je ves Jezviny. na 32" 8' v. d.,
nejvýchodnjším Nový Ml\''n. jihov\'chodn od Vlovsi. na 32'^ 35',,' v.
d.
Obnáší tedy odlehlost bodu severního a jižního asi 33. západního
a v_vchodního asi 20 km. Poloha hlavního místa okresu, zaujímajíciho
plochu 466'<-'l km'-, je symmetrická a tudíž v ohledu hospodáském
na prseku obou hlavních
a kommunikaním výhodná ležít ono
os okresu, tedy v jeho stedu, ímž fysicky povaha jeho jako hlavního
místa a stediska je založena a zdvodnna.

tém

;

i

pomry

okresu táborského jsou. jako na celé eskojednoduché, ba jednotvárné. Pihlížíme-Ii
jihovýchodních
Cech. mohli bychom o Táborsku
konfiguraci
celkové
k
lánkem
rozsáhlé rybnin pánve Telíci. že ono je nejsevernjším
boské, otevírající se odtud a nížící na jih po hranici dolnorakouskou.
Základem terrainové stavby okresu je vodní r5'ha hlavního toku jeho,
i^eky Lužnice, a blízkost rozvodní linie Lužnicko-Sázavské v severovýchod a v5'chod a Lužnicko- Vltavské v severu. V nepatrném jen
pruhu po obou stranách Lužnice klesá pda okresu na a pod 400 m
n. m.. nejníže na 369 m n. m. Odtud smrem k severu, severovýchodu
a vvchodu se kraj ponenáhlu v\-ší. teprve však blíže obma uvedeným

Horopisné

moravské vysoin,

rozvodním

dosti

liniím v\''šky

jeho rychleji pib\'^vá.

Vyjma však

nepatrný'

pruh pdy severovýchodn od Choína nevystupuje kraj nikde nad
700 m. Xa levém behu eky vystupuje terrain, jinak povahy rovinaté
až mírn kopité. nejv\'še nad 500 m podkovitým hbetem táhnoucím
se od Starého Tábora pes Malešice ku Tebelicm podkova ta, k východu otevená, pokrauje v sousedním okrese sobslavském Vrchy
Hlavateck\'mi a Krastinou u Xedvdic zpt k Lužnici. Nejvtší výše
dosahuje nad Tebelicemi. 530 m. V rozvodním pásmu LužnickoVltavském je nejvyšším vrch Smrek. 642 ni n. m.. jihovýchodn od
Jistebnice. Jednotvárnost a chudoba forem v horopisné stavb kraje
je však vyvážena plnou mrou bohatými. syt\'mi krásami romantického
údolí Lužnice, jehož scenerie od Tábora po dalším toku eky je.nepe;

lržit\-m

etzem

rozkošn\'ch. uchvacujících krajinnýxh zákoutí.

pdu

okresu u Jednot ve výši as 394 m n. m., reka
v jeho jihozápadní tvrtin, smrem severním,
mírn k západu sklonným, v dosti ješt prostranném údolí až i)0
Tábor, kdež obrací se tok její k západu. Pijavši v právo Roštský
potok, zamuje eka k jihozápadu a podržuje tento smr na celém
dalším toku okresem, jejž opouští u Dobronické papírny. Až po Planou
bére se Lužnice tercierem. odtud tvoí koryto její, a ješt znan za
hranice okresu po Bechyni, vrstvy rulové, od Tábora v znané ásti
\'stupujíc

na

Lužnice protéká

toku

i

žulové.

jím.

Rznost

vrstev,

jimiž se

eka

bére,

má pirozen

vliv

od Plané doznává toto,
pechází pak pod Starým Táborem
v úzkou úžlabinu. lemovanou píkrými, až 50—70 m vysokými stránmi;
úžlabina tato svírá tu vody Lužnice, které na etných místech nuceny
jsou pekonávati siln spády, mnohdy do té míry. že skály pistupují
až k samému korytu ínímu. Celkový spád eky není \ šak veliký.
mlaf ona dosti asu. aby si koryto své v rulových a žulových vrstvách propracovala: tak v Plané leží hladina její ve výši 394 ot, pra\ý
l)eh as pl hodiny pod mlýnem „\'endelák" u Tábora vykazuje 385 ///,
Bejšoveck}' mlýn u Beic 383 m. mlýn .Suchomel" 381 m a papírna
i

na ráz

jejího

údolí.

Již

a luinaté. velkého súženi, kteréž

dosud prostranné

-

5

—

u Dobronic. nedaleko místa, kde Lužnice opouští okres, v369 m, takže
celkový spád její v okresu obnáší 26 m.
Ríni sít okresu, kter\' cele náleží povodí Lužnice, je dosti hustá,
pítoky však skupenv jsou tu hlavn na pravém behu. Vnímat tu:
nad Planou Boreck}'- potok, pramenící u Choustníka a sesílen5' z pravá
p. Krtovsk\'m a Bítovským; u St. Tábora siln\'' p. Ch\'novsk\% v}'vrající co p. Choínskv; u Pohnance a vnímající z pravá p. Mašovick}',
Chotovinsk\' od Hostie, z leva 'J"uroveck\' i Hrobsk\'' od Títže;
u Tábora p. Košínský, vznikající z nkolika pramen nad Borotínem,
pijímající z pravá p. evoxskv a napájející u Tábora znám\' Jordán;
Roštský p. od dvora V\'rce, ústící u Matouškova ml5'na; p. Vlasenick\'; Pilsk\'' p. od Padaova a konen po znané
menších
pramen p. A^oltysk\'' od Svoišt, ústící nad Dobronickou papírnou.
Na levém behu pijímá: proti ústí Boreckého potoka p. Maršovsk\'

ad

s p.

Bezdínskym,

a v

ad

menších

p.

Slapsk\' a

p.

Malšický.

okres mnoho; z vtších možno jmenovati
nkteré v povodí Chynovského potoka; Koberný a Hejtrybník, protékané p.. Boreckým. a rybníky Jistebnické.

Rybníkfi nevykazuje
[ordán, dále

manv

Geologická stavba okresu má za základ útvar prahorní. zastoupen\' hlavn rulou a ústední žulou eskou, v malé míe prahorním
vápencem (na Lužnici mezi Slavovicemi a Reicemi, jihov\'chodn
od \'elmovic a mezi Chcjnovem a Hroby) a amlibolovou l)idlicí (vyjma
mah' pruh severozáp. od Bezdína hlavn v severových. tvrtin
okresu, severn od Chýnova). Pr\- obory representovány jsou tu as
8 krrí' velikým ostrvkem permsk\m mezi Chýnovem a 'J\n"ovcem.
Tercier, v podob pásma miocenového. zabírá (odeteme-li malé
ostrvky záp. od stoku p. \\)lyského s Lužnici a sever, od Velmovic,
jakož
onen mal\'' jihozáp. od Maršová) širok\' pruh území po obou
stranách Lužnice. hla\-n však na pravém behu, od Nstuini jejího na
pdu okresu až
po St. 'Jábor, šíe se tu k xýchodu až k Hrobm
a Radninu. Ctvrtohorv v okrese zastoupení postrádají. Pokud žuly
se t\'ká, zabírá tato hlavn širok\' pás. celou severozápadní tvrtinu
od Lužnice až po ústí Pilského potoka, sahajíc v jihu až po Slapy.
v severu pak táhnouc se v rozsáhlém pruhu až po hranice okresu
k Jistebnici a Borotínu.
Svrchní vrst\-y pdy jsou namnoze písité hlíny, siln s prstí
smíšené: v okresích ist žulov\'ch a tetihorních jílu a hlíny pibývá,
v oboru rul\' stává se však pda více písitou. V celku však je pda
vtšinou kamenitá, skalnatá, tudíž mlká a mén úrodná, pda proi

tém

stedn

žitná.

Z celkové plochy okresu
{52-rio), lesy
\9-()3

km-

134-3.3 ^'m-

(4rM

466'91 km-

(28-8''lo).

pipadá na pole

luka 4\16 km'

a zahrady 3-53 km-.

(8-9"/o),

246'I3 knf

pastvy a

plán

Po stránce podnebni je okres táborskv' pechodem z pnznivrji
položeného území stedoeského do chladnjších konin pahorkatiny
eskomoravské. Prmrná roní teplota jeho, pevedeme-li ji na
pomry ve výši hladiny moe. leží mezi 95 a IO()"C. prmrná teplota
nejchladnjšího msíce ledna kolísá kolem — I^^C. msíce nejteplejšího, ervence, kolem 20'5"C. tyicetiletý prmr stanice Táborské
ovšem ne
(vvška 459 m n. m.), který možno vzíti za normální,
zcela typický pro všecek okres, vykazuje tyto hodnoty: pro leden
-3'2, únor -2'l, bezen r5, duben 7"3. kvten I2'4. erven 16'2, ervenec I8'0, srpen 17'2, záí 13'4. íjen 7'8. listopad '5, prosinec — 2"5.
pro rok pak 7'3" C. Co do pomr srážkov\'ch leží okres táborský ve
sfée roních 600— 700 mm srážek.

a
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POHLED NA TÁBOR.
Obvvatelstvo
v

r.

1900.

je

rolnické;

Prmyslový ruch

znanx'

není valn\';

je

tu

poet velkostatk.

celý okres,

97

a ítá 2 msta
a životní celkové

mstyse, má toliko 12 továren. Je .^ajímavo. že,
podminkv obyvatel nejsou práv nejle])ší. nezaznamenává okres úbytek
jejich potu. Tak r. 1890 napoteno v 2 mstech. 3 msty šech a 54
katastral. oijcich s 4773 domy 41.071 obyvatel (v tom 19.301 mužských.
21.770 ženských), v r. 1900 pak v 5058 domech 42.412 obyvatel (20. 18^)
a 3

mužských. 22.223 žensk\'ch). Zvýšil se tedy celkový i)Oet v 10ti letech
o 3'.3°i'"; kdežto však mužského obyvatelstva i)ibylo tu o 4"6°i'o, pibylo
ženského toliko o 2'r/o. Okres je ovšem ryze eským; r. 1890 bylo
tu sice ješt 82 NV-mc. v r. 19í)0 však pihlásilo se nebo pihlášeno
bylo k nmecké obcovací ei toliko 28 osob. tedy úbytek o óó^lo.
Po stránce kommuníkaní je okres dosti, ba dobe opaten; stedisko jeho Tábor má dráhou císae Fr. Josefa velmi v5'hodné spojeni

tepnou eského života Prahou, tak i s jihem. Budjovicemi
a Vídní dráha transversalni, z Domažlic pes Písek do Jihlavy vedoucí,
vxxhodní
umožuje dobré,
ne práv rychlé, spojení se západem
hranicí zem. Elektrická dráha z Tábora do Bechyn získá v dohledné
dob prodloužením do T\'na nad \'ltavou. ímž dostane se jí, lokální

jak

s

;

a

trati

i

Týn-\'odany, spojení

jihozápadní Šumavou.

s

rozkvtu

nov

Také

jektované trati v okrese, z Tábora do Mladé Vožice a
Jistebnice a Ml. Vožice pispjí zajisté k obchodnímu a

z

pro-

Bechyn

do

prmyslovému

jeho.

Staroslavný a

vn

památn\''

po Praze, k nmuž a ješt více
patnáctém století pozornost a údiv
takka celého tehdejšího vzdlaného svta, mže se pochlubili slavnou
minulostí jako málokteré msto nejen v naší vlasti, ale
v daleké
cizin. Bylof kolébkou a ohniskem hnutí, jež zachvátilo celou Evropu
a vyvolalo boui, ped niž se chvly tisícileté státní útvary a jež otásla
dosud skalopevn5'm stolcem Petrov_vm v jeho základech.

TÁBOR,

druhdy první

msto

k jeho obyvatelstvu upjata byla

v

i

i

Kdyby

tehdáž nepemožitelný' národ eskv' dovedl kliditi
ovoce svých vítzství a nebyl vyplýtval svou sílu a nezdolnou energii
v malicherných zápasech a sporech namnoze jen o formu a zevnjší
úpra\u za pravé pijatého ueni, za nž se bil. pro nž žil a umíral,
kdo ví jak by se byla utváila mapa Evropy a na jakém stupni by
byl

dnes byl národ
e.xistenci

a

Husv

domovské

a Zižkv. kter\- ješt dnes musí zápasiti o svou
právo ve vlastní zemi.

svatá ímská íše
CeK' svt shrnul se na kacíské echy. Rim
sbíraly své sily a mobilisovaly veškeré své zástupy proti malému, pro
svobodu svdomí a pesvdeni zanícenému národu
a jeho píslušníci ubíjeli as a maili drahé sily. jichž bylo potebí k boji proti spolenému nei)íteli, vzájemným škorpením, planými nechutn5'mi hádkami a disputacemi o dogmatick\'ch záhadách, ba druhdy peli se
o pouhý termín, slovo neb otázku užívání obadního roucha. A konec
všeho V — Lipany a v jich následcích Bílá Hora! — Z celého toho
gigantického zápasu, jemuž podobných je v svtov\''ch djinách málo,
nezachránil esk\' národ nieho. Xa návrších a pláních Lipansk\'ch
ztratil svj \ýkvt a své jádro, pohbil na staletí svou demokracii a ze
všeho dochoval na naše doby nevelké dv kamenné desky, do nichž
vtesány jsou tyi pražské artikule, povstná to kompaktáta, ekli
bychom , punktace", jež
nikdy nedodržel a také dodržeti nemínil.
i

—

i

ím

To vše tane vám na mysli pi pohledu na proslavenx' Tábor,
vži dominuje celému, životem a pso-

jenž se svou daleko viditelnou

bením našich velikán posvcenému

kraji.

Tábor, vlastn

Hradišt hory Tábor,

o nichž se nám žádných písemných
lez tamn.jších usuzujeme, že snad

obydlen byl

již

v dobách,

pamtí nedochovalo a pouze z nájiž v dobách ímských bylo zdejší

hradišt osídleno pro svou výhodnou a pevnou polohu, která umlým
pro nepi^ítele nepístupnou uinna býti mohla. Úpatí vrchu,
jemuž pozdji dáno bylo l)iblick jméno Tábor. omv\'áno jest s jedné
strany ekou Lužnicí a s druhé strany potokem Tismenicí. Na jihozápad spadají k vod strmé strán, jež v starších dobách umlým
zpsobem ješt neschdnjšími uinny byly a pouze na východ byl

opevnním

STARÁ OPEVNNI HRADIŠT HORY TAEOR
(dle prof. K. Ttiirai.

k hradišti pohodlnjší pistup, stížený ale dkladnými a mohutnými
hradbami, jakož
hlubok\''mi píkopy. Jádro pvodní osadv. pozdjší
tvrz neb hrad založen byl, jak to u pedk našich bylo zvykem, na
strmém ostrohu na stran jihozápadní.
i

písemné prameny uvádjí jako majitele této dležité
rod Vítkovic, kteí zprotivivše se Pemyslovi Otakarovi II. nechtli mu vydati stíbrných hor na Horkách a msta Hradišt.
Sezima Vítkovec radji Hradišt zapálil a obyvatele jeho pevedl do
nedalekého Ústí Sezimova, na jehož rumišti rozkládá se vesnice, nynjší Starý Tábor. Na Hradišti založen pozdji hrad, na nmž \iá(ll
rod Vítkovic, až roku 1420 dne 21. února Husité dobvli Sezimova
Nejstarší

])evnosti

mocný

Ústí a
z Ústí.

nkolik

potom

dni

Ježto však

i

husitští

9

-

Hradišt, jehož správa

vdcové

svena

Prokopovi

seznali, že Ústí vSezimovo nepo-

skytuje jim a jich Hdu dostatené ochrany, odhodlali se k inu, v djinách velmi vzácnému. Zanechavše všecko, eho nezbytn nepotebo-

nkdy v msíci beznu téhož roku
veškerým svým lidem na Hradišt, jež geniálním
spsobem opevnili a opatili píbytky, které založili tak, aby jimi
zevnjší opevnní doplnna byla a aby obran msta nejen nepekávali

v Sezimov

a pesthovali se

Ústí, zapálili je
s

OBLEZENI TÁBORA

R.

1621.

(dle staré rytiny).

ale ji doplovaly a musíme se dle zacho\-aných dosud zbytku
tchto opevnní a dom neobyejnému jich dmyslu obdivovati. Spálením Ústí a opevnním Hradišt zahájili innost svou ve velkém
slohu. Duší veškeré této akce byl Petr Hromádka z Jistebnice, který
poslal k Žižkovi pro posilu; ten seznav dležitost místa, žádosti jeho
vyhovl. Tak stalo se Hradišt, nazývané pak odtud již Hradištm
hory Tábor, týnem a stediskem pívrženc a následník Husových,
jehož uení se zvlášt za doby jeho pobytu na nedalekém hrádku
Kozí a Ústí Sezimov v celé zdejší krajin, jejíž obyxatelé od dávna
Žely,

—
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k pemítání a náboženskému
náchylní byli. nerozmohlo. Zde žili
Táboí z poátku v tuhé kázni
a bratrské pospolitostí jsouce
obáváni všemi nepáteli ka-

hloubáni

obyejn

licha,

na

dicha

Zikmund

tak že král

vyhubeni

jich
7.

i)Oslal

Rožmberka

se

Ol-

zna-

n\-m vojskem, jež ale Mikuláš z Husí. Táborsk5'm

Prahy na pomoc pispchavši, v divoký útk obrátil.
z

NÁRT

HUSITSKÉHO HRADEBNÍHO
VOZU.

Brati, jak se Táborští mezí sebou zvali, zídili si obec po spsobu starokesfanském. prohlásili rovnost stavu a pospolitost majetku
a postavivše na rvnku kád. do nichž ukládány peníze a veškeré

poteby, zavádli a usku-

teovali

tak

komunismus

tyistapadesát rok ped
komunisty francouzsk5'mí,

vtom
echové dávno

tak že lze íci, že

pedstihli

i

dávno jiné národy a že
národem tilosof byli e-

a

chové se

sv\''m Štítným.

Husem. Chelíckým a Ko-

menským mnohem
než chlubní Nmci.

díve,

Otázce sociální,
zvlášt za našich dob

jež
jest

v popedí veejných rozprav a o jejíž ešení pokoušely se a to ponejvíce

marn

nejženiálnjší hla-

vnovali Táboí mnoho
úsilí a lenové .obce polem pracující", jak se tito,
drsným emeslem váleným s dostatek zamst-

vy,

naní bojovnici sami
vali

HUSITSKÉ ZBRAN.

,

asu

našli

ješt

naz}'--

dosti

k provádní reform

—
a novot spoleenských, jež v
satel nového socialismu.
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mnohém

se neh'ší od snah

vclc

a hla-

asem

však smísilo se pijvodni obyvatelstvo s jinými živly, jež
ze všech konin Cech na Táljor se hrnuly, tak že se zvrhld a oddalo
rzn%'m v^sti^ednostem. ba
i

loupeži,

ehož

z

etné rozmíšky
jež

i

rznice,
od vN-sti^ednich

Žižku

Tábor

povstaly

a

odpudily.

—

Bitva

Lipan uinila Táborské
moci a sláv konec a brati.
nad jichž válenxmii iny
žasl svt, podali se r. 1436
Zikmundovi, jenž obyvatele
u

rzn\'-mi

hned

na

{^^>

výsadami nadal a
to Tábor králov-

ským mstem uinil.
Po smrti Zikmundov
stranili Táboii pívržencm
Kazimíra Polského, kteí ho
chtli míti králem a proto
král
Albrecht
pitáhl
se
silným vojskem k Táboru,
ale nieho nepodniknuv od-

rovnž

Oldich
pozdji
uskokem a zradou Tábora

táhl,

jako

Celský, jenž o

nco

hledl, což se
nepodailo.
Další pokojná doba ne-

zmocniti" se

mu

ale

svdila nepokojným a \álenému emeslu píliš oddaným zbytkm nkdejších
Tábor, proež inili zádavy
na

zbožích

BYV.

PRAŽSKA BRANÁ V TÁBORE.

Rožmbersk\''ch,

podnikali zájezdy

pes

hra-

Moravské a do Rakous a pistoupili pozdji k Jednot Strakonické
proti králi Jiímu, jenž však r. 1452 Tábora se zmocnil a \pokoj
a poádek zjednal. Z této doby máme zajíma\-()u zprávu o obvvatelích
msta, mezi nimiž pvodních starých bylo již \elmi málo. líneáš Svhiiis
nice

nm

Piccolomini. papežskx' legát a pozdjší papež Pius

Táboe,

II.,

i)inucen byl na

synagogou satanovou" nazval, penocovati a vylíil pozdji
ve své kronice tehdejší život na Táboe dosti živ. Za dalších panovník^
jejž

,

—
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když i poslední zbylky Táboru vymely a obyvatelé se pokojn\''m živnostem oddali, bohatlo msto a tšíc se novým privilegiím a svobodám,
zvelebovalo se vihled a nabylo
založen byl rybník Jordán, ímž

znaného majetku nemovitého. R. 14*^)2
mstu mimo hmotného užitku lepší
dostalo. R. 1512 vystavn nový kostel
i

ješt ochrany proti nepíteli se
na míst starého, který dle popisu Eneáše Sylvia podobal se koln,
a v letech 1515—1521 stavna radnice. V roce 1525 a 1532 utrplo
msto požáry a léta 1547 zabaveny mu Ferdinandem I. veškeré statky,
R. 1611 zmocnili se Tábora
z nichž pozdji as tetí díl opt vrácen.
Pasovští a v roce 1618 súastnili se Táboí odboje proti Ferdinandovi II.
a znamenit opevnné msto setrvalo ješt dlouho po bitv Blohorské

STITY ST.-VRÝCH

DOMU V

TÁBORE.

ve svém odporu, tak že se jeho posádka teprve v listopadu r. 1621
vzdala. Statky mstské zkontiskovány po druhé a navráceny pozdji
zuboženému mstu jediné jen proto, že by Inio propadlo bez nich
úplné zkáze. Po provedené protireformaci potvrzeny obci opt b\-valé
svobody a na posilu katolicismu založen tu klášter Augustiniánu.
R. 1648 dobyt a vyplenn Tábor od Švédv a r. 1744 od Prusv.
Krátce na to zmocnili se msta opt císaští, v roce 1805 obsadili je
Bavoi. R. 1751 stal se Tábor mstem krajským, což s malým perušením trvalo až do zrušení krajských úad. V roce 1862 založeno
tu

reálné

vzrstá

gymnasium.

stále a jest

Nynjší Tábor,

V

dalších

dnes jedním

vyvíjel

1

se

nejpokroilejších

l.CMKi obyvatel
Xové Msto. Toto

jenž na

ítá, dlí se na Staré a

z

letech

a

Tábor utšen,
eských.

mst

pes pl osma

posledrií

zaíná

sta

dom

u nádraží

13

JtM

Mil

mm

STÁRKV

DU.M V

TÁBOn.

—
a ncni

práv šastn

14

—
zvlášt v okolí nového tržišt

založeno, tvoíc

nevkusnou a jednotvárnou ást msta, která

Msta

jest

zladné skupin

dom

Z
ásti
vyniká nádraží, z nhož se rozvtvují na tyi stranjf železné
dráhy a smrem k Bechyni dráha elektrická, rozsáhlá továrna na tabák,
v niž zamstnáno jest pes 1300 pracovních sil. vkusná budova zemské
hospodáské akademie a Sokolovna.
a staveb Starého

pi^ímo na úkor.

nov}''ch staveb v této

msta

Za jednotvárnou ponkud pouf novou ástí msta, v niž nalézají
se dv námstí (Husovo a Riegrovo). jsme bohat odmnni pi \stupu
do Starého msta, z nhož pes nepíze doby a pes to, že
zde,
i

í ?]

ii

i;

ii

j!

g

'j}..^p,V-

k^^^J^,

NAMÉSTI V TÁBORE.

zvlášt v šedesát\^ch a sedmdesát\-ch letech minulého stolen', znieno
bylo množství zajímavých a starobyl\'ch stavitelských památek, zachovalo se na naši dobu ješt dosti ])amátek stavitelského a fortilikaniho
umní našich pedk. Platí to zvlášt o oné ásti, jež prostírá se od
divadla v ulici Pražské, kde stávala památná Pražská brána. i)0 le\é
stran námstí až ke brán Bechyské. Zde na pomrn malé prostoe shledáme celou sít kivolakých. na všecky strany xybihajícich
uliek s nesetn\'m potem malebn\'ch a ztijímavých zákoutí, jakých
nenajdeme nikde v P.vrop. ba ani ne v orient. Pi prvním pohledu
žasneme nad tímto shlukem vtšinou mal5'ch, nepatrných domk a
spletí uliek a soutek, ve které se nelze vyznati, však pi delším procházeni

tmito místy a pi bcfllivjšim

studiu

zajíma\-é]io

pdorysu

'
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této

msta

ásti

nepravidelné

laké,

stejn široké

zákoutími
založeny jen

nene-

byly

tak

nahodile,

úzkveh
za tím

CAST NAMÉSTI SE STAROBYLOU KAŠNOU,
ŽIŽKOVÝM POMNÍKEM A CTIBOROVÝM DOMEM
V TÁBOE.

ne-

,

ulice s

setn\''mi

labyrint
i_--«jjjri

shledáme,

na pohled kivo-

že tyto

n\'-brž

uliek,

že tento

kout

a

fortniek povstal
úelem, aby pro

pípad, kdyby se nepi^itel
zmocnil vnjších opevnní, mohli se obyvatelé
v ulikách a zákoutích
zatarasiti, nepítele zdržovati, ba jemu
další poi

stup zabránili. Jeví se tu
velik\' dvtip a neobyejná vysplost starých Tábor v umni opevovacím a strategickém, jež vyvrcholilo v nedostižném a geniálním vy-

tvoení a užívání vozové hradby, jež do dnes budí obdiv všech stratég.
Kéž by bylo možno tuto ásf starého Tábora ucho\ati a zachrániti
potomstvu pro památku na hrdinné pedky. Lze mluviti o zázraku,
jímž se prese všechny j)OŽáry a nepátelská obléhání msta v minulých
stoletích tolik stavitelských
\"

zmínné

památek v Táboe zachovalo.

Pražské zasluhuje zvláštní pozornosti zajímavý
po le\é stran, jenž ozdoben jest krásn |)roveden\'mi sgraffity a za nim po téže stran pi ulici P ro \- a z n c k
dum
již ulici

dm

Stárkv

i

Guttmannv,

jenž

si

takFnt, Fr

ka dopodrobna zachoval starobylý

Mrskoš.

svj vnitek. Hlavni

námstí, jedno z nejkrásnjších v Cechách, jest ve
svém západním rohu porušeno moderní, do tohoto
okolí nijak nepatící budovou

mstské

spoitelny.

Na

se-

stran vyniká
neobyejn krásným svým

verní

štítem

dm

jeho

zv.

t.

Ctiborv

(. 6. a ped ním postaven jest primitivní kamenný stl. jediný to zbytek
starvch. druhdv kol celého
)

kAMEXNÝ

STL U

CTIBOROVA DOMU
V TÁBORE.

—
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—

námésli pied domy rozestavenSxh

Táboi tlo Pán
pijímali. Odzpsobou
pod obojí
tud dále ke kostelu, proti prelí
stol, pi nichž

hostince .na Formance" zvaného
postaven jest pomník Zižkv
od Strachovského. na jehož pod-

vyznaeny letopotem

stavci

ví-

nepemožitelného sletzné
od po])ého vojevdce. Jižn
mníku, uprosted námstí jest
starobylá kašna, zdobená soškou,
bit\-y

kterouž

považuji

nkteí

dobu známého Hromádky

za poz

Jisteb-

DKANSKÝ CHRÁM V TÁBOE.
neb Velká Koudelníka ze Zitenic,
v jehož klín Žižka ped Pibyslaví
nice

skonal;

jiní

opt

tvrdí,

zvan\' Roland, obvyklé

že jest to tak
to

v

mstech

znamení tržního prá\a a pochází

mnohem

ýiozdjší.

štít lze zíti

z

doljy

ponvadž na

jeho

znakTál:)ora tak. jak byl
smrti obou

hejtman

Chrám Promnní
Pána na hoe Tábor

Krista

mstu dávno '])0
propjen.

zizKuv pomník
V TÁBOE.

postaven

kamenick\-m mistrem
Stánkem z Prahy a ozdoben jest
z vní kíirakteristickými renaissanními štíty a vyniká krásnou hvzdovitou klenbou. \' chrámové. Íi4 m
vvsoké vži. kterou obvvá dosud
byl

roku

1512

—
hlásn\',

^zavšen

jest

zvon

-
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Dominik,

dle

povOsli

v

Lužnici

vv-

loven\'.

Z dobv. kdy v památné této svatyni podávala se svátost oltární
pod obojí zpsobou, zachovalo se velmi málo památek. Upozorniti
1472. epitafium Jana
sluší na starobylou cínovou ktitelnici z roku
I.S97,
dále náhrobek s francouzském
Pehoovského z Kvasejovic z r.

^

A "Xl

RADNICE V TÁBORE.

nápisem hrabte z Joyense, jemuž patívaly blízké Mšice, a znaky
emeslnických poádk na klenb chrámové, jakož znak°mstsk\''.
Celá stavba d\'še klidem a nutí k pemýšlení a srovná\ání bývalých
slavn\rch dob s nynjším stavem národa našeho.
i

Pod mstskou spoitelnou
mistrem vystavná,

pi

ní

jest

však v

památná budova radnice, tímže

pvodním

stavu na naše dobj' ne-

ohromná sí. .palác*" zvaná,
shromaždovala se valná obec k dležitým jednáním a bývala
pouze jizba pro písae. ^' pvodním stavu zachované nkteré

dochovala.

v níž

Pvodn

jež se

nalézala se zde jediná

:

-
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-

památné stavby jsou velmi zajímavé, zvlášt pak žebra
gotické klenby, jež opírají se o konsole, zdobené hlavami (pr\'- Žižkovou,
Mikuláše Biskupce, sestry Žižkovy atd.) a ptaími
zvíi^ecími podobami. Do místností nynjšího prvého patra vedou z malého dvora
schody na pavlán a odtud do rzn\'ch kancelársk\'ch místností. V jedné
z postranních místností vystaven jest pkný model starého Tábora se
všemi opevnními. \" nkolika nejvýše položených místnostech umístno jest mstské museum s peliv srovnanými památkami na
slavnou minulost Tábora jako
ásti

Léto

i

praehistorické nálezy a vykopaniny.

peet

vzácn

a autografy, originály ma-

listiny

jestát
staré

a peetidla,

a

privilegií

tisky,

staré

mstských,

zbran

a jich

ástky, forma k p<'ení hostii pro
]ji"ijímání pod obojí zpíjsobou, bohatá numismatická sbírka, vyobrazení památnvxh, však již sboi^en5'ch

budo\' Táborsk\'ch,

zají-

mavý kamennx' znak msta

se

soškami Husa na hranici, Jeronýma, pi^edních husitských vojevdc, adamitu a iniciálou krále
\'ladislava

tak

(W)

z

roku 1516.

Rovnž pozoruhodnou jest
zvaná sbírka S v e h o v a.
1

v niž nalézají se

pedmty

nale-

zené pod ssutinami b\'valého Se-

zimova Ústí v nynjším Starém
Táboe. Nálezy tyto jsou toho
druhu u nás jedin. Seznamujeme
se tu s pedmty denní poteby,
nástroji

RADNICKÁ ULIKA V TÁBORE.

mžeme

zaízeními, z nichž
uiniti jasný pojem o

a-

si

ži-

vot a pomrech obyvatel eBud úpln neb ásten jen za-

ského msta na konci stedovku.
chované klíe a visací zámky, hospodáské náadí, zbran, dlaždice
a nádoby rzné velikosti, nkteré se zaclK)\al\-mi ná])isy, pravá to
unika, jichž sesazování mnohd\' z nesíslných step vyžadovalo nadlidské trplivosti a námahy, zvon, zbytky obilných zásob a luštnin.
hraky, šperky a jich ásti mlu\í k nám eí srozumitelnou a vypravují nám o pokolení, jež |)ro ideu svobody a istotu \iry v rychlém
odhodlání nerozi)akovalo se jmní život dáti na ollá ])oznané pravdy
i

—
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-

a obtovati vše oist, k

jejíž uskuteenni domnívali se byli po\-oláni.
památky dávného života našich jjfedkij s mraveni pih',
beze vší taki^ka podpory, odkázán takka sám jen na sebe. vydobyl
z rozvaho a ze ssutin dávno již zarostlých prostý uitel
J. Švehla. skutený
to esk_v Schhemann, jemuž odepely pomoci
korporace a spolky
jež by v prvé
záslužnému jeho podniku mly podati pomocné
ruky. — Staila by mnohdy k tomu ástka \ydaná za ser])entinv

Veškeré

tyto

i

ad

a konfetti. jimiž

po

sob

házejí

HR.AD „KOTXOX'-

ju])ilujicí

tu

a

z

.úspchu"

nepsati satyry

má

úastnici slavností, jakvch

stále

V TÁRORE.

s\'ých se radující národ

osm do

i_vdne.

— Tžko

I

K sbírkám tmto pojí se nedávno založené museum památek
doby husitské, k nimž položen základ v roce 1906 poíádanou výstapívou Husovou. Kéž by se veškerým tmto sbírkám doslalo záhy
hodných prostorných místností! — Povšimnutí zasluhují též starobylé
dvée pkného díla. jimiž se vchází do musejních místností s dmysln provedeným zámkem, oslní pi vchodu do lesního úadu a jiné
z

i

i

rzné

Uo musea lze se
mstském úad však

architektonické detaily v radnici.

dli a ve svátek, na požádání

\'

i

podívati v ne-

všedního dne-

-

K
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záhy po roce 1420 založená kosouhelná
na radnici. Uvnit
uložen jest mstskx' archiv, peliv srovnaný školním radou Aug.
vSedlákcm. nestorem esk5'ch djepisc a autorem monumentálního
díla: .,Hrady a zámky eské." S radnicí souvisí na dolejší stran
zevnjškem svxmi vynikající dum pana \'^áclava Skocha. Na jižní stran
námstí jest rovnž nkolik starobyl\xh a zajímavých domíi.
K posouzení majetkov_vch pomríi v Starém Táboe uvádíme, že
dle zachovan\'ch záznam prodával se v první polovici památného
století nejdražší
za 69 kop groš a že bylo lze koupiti domek též
ríuinici

vž, na

piléhá

stará,

níž je cel\' orloj o 24 hodinách, jenž b_vval

dm

za 35 groš, tedy sotva za

pl

kopy.

Jihozápadní ást Starého msta, pvodní to Hradišt, jež zajest zachovalou Bechyskou branou a kteréž se chybn
íká též Kotnov. jest skupina zajíma\ vch. nestejn zachovan\'ch budov
ze starého hradu, jenž byl jádrem a nejpednjším místem Tábora.
Ješt dnes v nynjším svém stavu jest to imposantní stavba a jest;co
litovati, že úpraxoLi a rzn\'mi pestavbami k prosaickým
pi\ovársk\'m seten byl namnoze s památné této budovy pvodní ráz;
byla by se nám tu zachovala vzácná ukázka stedovkého opevnt'ní
a fortifikaního umní. jak5'ch je
v daleké cizin málo a musíjne

konena

úelm

i

po\(lrrni,

býti

že

no\jší doba

skuten

se snaží,

pvodní stavby zbylo, píštím
Hrad ten vystavn byl do tverhranu.

co ješt

to.

z

vž

vkm
\'

jehož

aby pokud možná
zachovala.
j

každém rohu byla

zachovaki se na naše
vrchu jest krásná j-yhlidka do okolí a do níž jest pistup povolen na pihlášku v kanceMi
mesiánského pixovaru. jemuž patí celá tato skupina budov.
\' le\-o
pod Bechyskou branou jest starý kostelík sv. Jakuba
(pvodn hradní kaple sv. Filipa a Jakuba), vystavný na tak zvané
silná

okrouhlá

neb bašta znamenité

doby pouze jediná o pti podlahách,

síly a

s jejíhož

nm

„granáto\'é skále" a pi
hbitov s náhrobkem knze Hanikýe,
zakladatele ddictví Svatojanského, od Josefa Maxe. básníka a buditele
J.

\'.

Kamarýta, iditele

reál.

gymnasia a spisovatele Václava Kižka.

uitele a zakladatele Starého ']"ábora Antonína Svatoše a professora Martina Koláe, jejž možno nazvali
hisloriografem Táborskv-m a který cel\' takka žixot \noval objasnní
spisovatele Formánka-Cinoveského.

Tábora a Sezimova Ústí.
Xa stráních, vlastn bývalých valech po pravé stran za Bechyskou branou nad potokem postaveny jsou vkusné \illy \(.' svží zeleni

dijin

s

rozkošnou vyhlídkou na
skrývá se

stromoví a

ke

eské

pvabnou
útulnx-

protjší

domek,

ln

strá, ve které v
ped léty zde posta-

jejž si

|)ravo od tohoto domku spatujeme
krásné lípové stromoadí, jímž vede cesta z msta k rozhlášenému
pdutnickému kostelu Panny .Marie v Klokotech. rozložen\'ch pi císai"vilo

jiroslulé

kvarteto.

\'
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KLOKOTV U TÁBORA.

-
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k Milevsku vedoucí na v5'šin, zvedající se na pravém
potoka Tismenice. jenž se tu pod Klokoty vlévá do Lužnice.
Jest málo mist ve \iasti. jichž polohu by bylo lze co do krásy s Klokoty srovnali. Kostel, upomíná zvlášt z dáli na ruské crkve. jest
stavn do ki^íže a ozdoben šesti bánmi a vížkami. Kol chrámu, do
nhož vede pt vchod, jsou ambity, do tverhranu postavené, v jehož

ské

silnici

bi^ehu

rozích zvedají se

báovité vžiky.

Xa Klokotech, kde stávala tvrz. vládl r. I22i) \'ítek z Klokot,
pedek pán z Landštejna, a pipomíná se zde ve trnáctém století

P.\RTIE .U BREDIJ-

NA

LUŽNICI.

chrám. Zboží toto patilo tehdáž k Pibnicím a pijiadlo pozdji
k Táboru. Uctíváni obrazu Panny Marie Klokotské jest starého pvodu,
zmíujet se o
již Eneáš Sylvius a jest pravdpodobnou domnnka,
že obraz ten penesen sem byl snad z Pibnic. Za dob Zižkových
farní

nm

nedalekém okolí adamité. z nichž nkteí Indi schytáni
povsti upáleni na míst za tak zvanou Kalvárií, k níž vede
kížová cesta a kde stoji kaplika pi studánce. Dobrá \'oda zvané.
R. 1679 koupil Klokoty benediktinský prelát Didaeus a Convero a založil r. 1702 nynjší kostel, jejž dostavli pozdjší držitelé, Medlití
Benediktini: ambity pistaveny r. 1730. Kajilanovali zde vlastenetí
knží Hanikv a Kamarvt.
zdržovali se v

a dle

-
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Od Táborského hbitova pjdeme jižním smrem k nové honosné
svnagoze a dále na cestu „na Parkánech" zvanou, s které pi^ehlédneme
údolí Lužnice, po jejíž obou bi^ezích prostírá se pedmstí Koželuhy
s etnými koželužsk\''mi dílnami a zajímavými staveními. Pes eku
vede železn}' most. ped nímž jest malebný ostrov a dále po vod rozkládá se ves Celkovice, na jejímž konci jsou budovy Celkovick5'ch
lázní a za nimi na levém behu eky krásný les Pintovka, Táborský
to park. jakým se hned tak žádné msto vykázati nemže a o jehož
úpravu a zaízení získal si velkSxh zásluh veterán eské turistiky Jan
Domeka a po nmž byla pojmenována jedna ze skal pi .Harrachov cest." Odtud spje Lužnice údolím rajské krásy mezi lesnatými stránmi a skalami k Pibnicím a k Bechyni.
Tábor obklopen jest zvlášt na severní a západní stran pknými
sady, zízenými na bývaI5'ch valech, v nichž zíti jest ješt bašty a dosti
znané zbytky bývalých opevnni. Nkteré kamenné lávky v sadech
jsou nkdejší stoly, pi nichž Táboi tlo a krev Pán pijímali, jak
jsme se o tom již pi Ctiborov dom zmínili. S tržního námstí pi
mstských sadech vidti lze ást rybníka Jordánu, jenž zaujímá 53 hektar
Jordánský vodopád, vytvoený vytéplochy, a pi dostatku vody
kajícím z rybníka potokem. Z ostatních budov Táborských zasluhují
ješt zmínky bývalý Augustiánský klášter, nynjší krajský úad. a vedle
nho gymnasium, z ostatních budov pak stelnice a divadlo.
As 3 km nad Táborem pi Lužnici jest vesnice Starý Tábor,
nkdejší Sezimovo Ústí, eské to Pompeje, o jichž djinách o osudu
i

i

zmínka. Nevkusný zdejší kostel a veškeré zdejší domky
postaveny jsou na ssutinách bývalého msta, jež ped svým zniením
bylo dosti znaného objemu, sestávajíc z vlastního msta na pravém
a Nového msta Ústí na levém behu Lužnice; ob ásti spojeny byly
velkým mostem. Další díl msta bylo jižní pedmstí pi potoce Kozském, pes njž vedl menší most, a pedmstí severní pi cest k Táboru vedoucí. Vnitní msto obehnáno bylo hradbami, baštami zpevnnými, a pístup do nho byl dvma branami. Ze staveb vynikal nejvíce
klášter dominikánský na východní stran poblíže velkého mostu a kostel
Panny Marie. Nynjší osada Starý Tábor založena byla r. 1830 hlavn
piinním uitele Svatoše dle nepromyšleného plánu a osazena vlastn
samvmi bezzemky, jichž majetkem se staly namnoze jen primitivn
postavené chýše, k nimž nepatily krom zahrádek žádné pozemky,
ímž hned pedem vytvoena vlastn kolonie proletá. Až do nedávných dob nebylo žádného zájmu pro tuto v pravd klassickou pdu
a teprve zemelý již professor Martin Kolá jal se bádati a pracovati
o djinách zaniklého Sezimova Ústí a našel ve snaze své následovníka
v uiteli J. Švehlovi, který od let vnuje se s neúmornuu pílí bádání
se stala

již

a kopání ve zdejších

zíceninách, jehož výsledkem jsou pozoruhodné

—
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Táborském musei co sbírka Švehlova.

o níž jsme

etné

nálezy a objevy Svehlovy
se již pi popisu
podrobností sestaven
nejmenších
umožnily, že mohl býti takka až do
pdorys tohoto znieného stedovkého msta, jež nebylo tak nepatrné,
župni
jak se nkteí domnívají, ponvadž byla do nho penesena
správa z Chýnova. Budiž zde proto ješt jedenkráte tohoto skromného
radnice zmínili.

i

—

Naproti Sezimovu Ústí
pracovníka vdné vz])omenuto.
zvaným, jsou sporé
mlýnem
„Soukeník"
na druhém behu Lužnice nad
zbytky nkdejší tvrze Sedlec zvané, r. 1420 Husity z koene vyvrácené, jejíž majitel, pan (Jldich z Ústí, jenž zde po dobytí Sezimova
Ústí hledal útoišt, byl cepy umlácen, nohy mu osekány a tlo do
ohn uvrženo; z posádky zstal na živu dle povsti jediný Pinta,
když se byl díve pro zachování života u\olil zabíti svých pt zbylých
soudruh a po nmž pr\' nazván ncdalekx' les Pintovka, o nmž jsme

a tichého

se

již

díve

zmínili.

Djiny a popis Tábora

nelze skoniti jinak než vzpomínkou na
km) hrádek Kozí, jehož nevalné zíceniny skryty jsou
v klinu zádumivých les. majetku to obce Táborské.

nedaleký

{5

Hrádek
Táborské,
v roce

v

1377

tento stával blíže

nynjšího

katastru

oznaen

erveného

co statek

purkrabí Mailburského.

od

rovnž obce

Tábora (Sezimova Ústí),
Jana hrabte Hardeka,
koupil r. 1391 Jindich z Hradce.

Starého

Vlkv,

nhož

dvora, majetku

jej

r.

1387

Léta 1406 byl majetkem Viléma z Újezda. jehož potomci (r. 1413 brati
Ctibor a Jan) nazývali se Kozskými z Kozího. Teprve rokem 1412
nabývá Kozí nesmírného v5'znamu pro djiny naší vlasti, ba celého
svta, nebot téhož roku uchýlil se sem mistr Jan Hus, opustiv zaátkem
msíce íjna, patrn
na pání krále \^áclava. Prahu, nechtje býti
píinou dalších a vtších nepokoj v mst, nad nímž již vyhlášen
byl interdikt. Zde vzdálen všeho svtského ruchu sepsal nkteré ze
sv\'ch stžejn\Th spis, zvlášt proslavenou svou .Postillu". Odtud dopisoval svým pátelm, jezdil do okolí kázati a lidé chodili a jezdili za
ním z daleka
široka. Hlavn utkvlo mu v pamti, kterak kázal pod
lípou u hradu, nejspíše v nynjším lese .Devném". Zdržel se zde až
do 12. dubna 1414 a odebral se odtud do Prahy, neví se ale jist zda4i
se sem opt vrátil, aneb jinde pebýval, nebot v let téhož roku zdržoval
se v Ústí Sezimov a po krátkém pobytu rozlouil se s krajinou zdejší
na vždy. Po jeho odchodu dopouštli se nkteí pepjatí knží rzných
výstedností a neestí (Í4!6 sloužili mše ve stodole u Kozího a ktili
dti v Kozských rybnících). Ve století XV. získala obec Táborská
panství Kozské a hrad. nikým neudržo\'án, pustl a zbyly z nho na
naše doby nepatrné zíceniny, jež za nedostatené opét pomoci odkrývá a prozkoumává neunavn\' uitel p. Švehla.
Popluží hradské
i

i

—
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drželi

v X\'I.

stole?ti

-

njaký as Pekové

z

imku. Pamét hrádku

udržuje se též v pojmenováni myslivny .Kozské".

Kozí

Opuštny a zapomenuty rozpadávají se zíceniny památného
— eského Wartburgu. Jen nkdy zabloudí sem osamK" turista,

aby prosnil nkolik ch\il na památném tom míst a zatesknil pi^i
pomyšlení na to. jak kvapem mizí u nás láska k nejpi^ednjším památkám a k djinám vlasti, jichž studium a ješt více pouení z nich
erpané by nám zvlášt v nynjší dob tolik ]irosplo. Jest-li kde, tedy
na Táboe a v jeho okolí, kde každá píd zem vypráví nám o eské
sláv a hlubokém jejím úpadku, jest místo nad jiné k tomu povolané,
abychom pemýšleli o svém nynjším postavení a doznali si. kam jsme
za pt set let po slavných dobách Tábora dospli.
Jan Dotel.

FRIKOPy

PUDORYS HR.\DKU

.KOZI-.

Creslil Jos. Švehln.

1.

J
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hradeb neprozkoumaný.

zdivo

poboené do základ.

2 byty

3 ?
4,

5.

6 spodní obydlené prostory

Vstup neb \'jezd do okresu Tíihorského a k jeho srdci —- HraHornatá a iiahorko\ilá krajina.
dišti Horv Tábor jest velmi effeklni.
kterou od Prahy pijíždíme, klesá dosti znan, zvlášt od Sudomic.
Císaská silnice od Prahy k Budjovicm se vinoucí a sledující traf
dráhv císae Frant. Josefa vystavna jest vtším dílem v místech,
jimiž šla nkdejší dležitá zemská stezka, která dlila okres Táborský
na vvchodní a západní polovici. Patero silnic spje k ostrohu, na nmž
týí se zdi a budovy staroslavného Tábora, k nmuž od severu blížíme se velkole])ou slavnostní branou, jejíž z daleka znatelné a nad

zíceniny hrádku

.kozí'.

-
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povýšené vítézné sloupy tvoi
Kostelecký filiální chrám Pán.

celé okolí
farní a

Ježto jsme se popisem Tábora

kroíme k popisu

vn památného

Srázný sklon od
jest

Sudomic

k

již

dv

svatyn:

ve zvláštní

stati

Chotovinský

zabývali,

pi-

jeho okolí.

Moravci

a

Rzavému znamenán

známým vrchem Moraveským.

rodu, jenž se odtud psal

ských

blízkým

z

T\rz zdejší byla pvodním sídlem
Moravce a jehož majetek po válkách husit-

Rzavým

tvoil jediné popluží. Pod píkrou strání, jež
se zde sklání proti lesnatému vrchu Šáchav (též Šáchovna — 561 m)
do údolíka potiku Borotínského. pak Košínským a
Tismes

konen

ZKICENINY HR.ADU BOROTINA.

nicí zvaného, vytékajícího ze slarozámeckého rybníka u hradu Borolína.
ozývá se v romantické úžlabin klapot nkolika mlýn. Za samotou
u Kavrz dostoupíme vésky. zvané R z a v \', položené na náhlém
srázu polohy eené ..poušt."
Blízko silnice zíti lze dosud chatrné
zbylky tvrze, rodného sídla \'itu a Lapákú ze Rzavého. \"ítové usadili se pozdji na blízkém Záhoí
(erveném), k nmuž Moravec
navžd}' pipojili. Jméno Laji
udržuje mlýn téhož jména v údolí
potoka Borotínského a dojdeme od nho za nkolik minut do L d ero\-ic.
Pi zdejším dvoe rozeznati lze ješt dobe stopy nkdejší
tvrze.
Petr Aksamit z Liderovic jako jiní nkdejší hejtmane a válenici táborští hledal štstí svého v cizích službách jako vrchní hejtman
bratrských rot v Thrách a dodlal se zvlášt po odstoujiení Jiskry
z Brandýsa znaných
úspch a psal se dokonce ..baronem Koši-

áek

i
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zahynul však 21. kvtna 1458 v krvavé bitv na Saryšském
potoku, podlehnuv vrolomnému králi Matyáši, jemuž di\-e k trr.u
dopomáhal. Rod jeho udržel se na tvrzi v Sádlech z \'ražného až do
konfiskací poblohorských, pak vládli tu Koenští z Terešova, ktei
r.
1696 odprodali zboží to k Výrci, ímž se dostalo k Chotovinám.
Zámožnou vsí Re v novem (též Devnov) pijdeme po stále stoupající
okresní silnici na Kostelec, eený Podolský neb Zelený, jehož
starobyK' kostel Narození P. Marie ve výši 584 m panuje celému okolí.
I ve svém nynjším, bezpíkladn sešlém stavu upoutá
památná tato stavba naší
pozornost. Podle vže b\'val
ckjTn",

pvodn

románský', a-li tu

vedle znamenité

vže

nestál

malý kostelík téhož slohu —
nynjší sakristie. Již ve 13.
pistavli gotickou sva-

stol.

tyni,

jež

byla farním chráBorotinské až

mem osad

do r. 1386, kdy byla prohlášena za filiálku k Borotínu. Není hned místa, k n-

muž

chrám
Cechách považuje, tak lnul. Se hbitova
zdejšího jest arokrásná vyza

b\' lid.

jenž zdejší

nejstarší v

ukrývající pr_v

na pd.
poklady ne-

smírné

Hledai

hlídka. SLojíme tu

ceny.

klad pekopali

po-

celý hbitov

se i do vže.
DEK.^NSKY CHRÁM A ŠKOLA
V JISTEBNICI.
k této horené touze
po zlat zavdala ta okolnost, že r. 1841 zedníci, ktei hasili \ápno pi rozšiováni potebn
k tíímu jámy, nalezli množství pražských groš (2205 kus), jež jim
Jistcbnick\' vrchní pobral a do vídeské mincovny odevzdal.
()d té
doby víra v nesmírné, v kryptách pod kostelem uložené poklady nevymizela. Tvrz zdejší patila k Borotínu, až r. 1557 se v ní usídlil
Bohuš Malovec, jehož syn a ddic, divok}'^ Oldich v masopust r. 1594
v hádce Oldicha Skuhrovského zabil. Oldich utekl ze zem. Sestrou
téhož Markétkou nabyl statku Heman Ostromisk\'' z Rokytnika. Jeho
R. 1623
bratrovci Smilovi pro úast ve vzpoue jmní konfiskovali.
pivtlila Kostelec k Jistebnici Poly.xena z Lobkovic, rozená Pernštejnka.
a podkopali

Podnt

-
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(657 m) a Dehetnikem (676 m) hned za
rozkládá se ves Pykov, na západ Podolí, níže
Lhoty. Chomoutová aPejšova. Smrem západ-

Mezi vrchem Bukovici

Kostelcem novým

dv

k v\-chodu

ním u silnice leží
samostatný statek
Mozi lesy ukrývá
tu ješt na konci
uvedené Podolí,
k

novému

dvorci

dvr Vesec, naped
Malovc. kteí
se druh\''

XVI.

popluží ke Kostelci, v XVI. st.
r. 1630 prodali Lobkovicm.

kolem

dvr Bejšov.

vku

Ludvíkovu

Skrze

nkdejší to
picházíme do

Oboru,

ale dosti ostr\' vrch

íMUj-h^
--tr

7^1

^

4

již

zásti rozprodáno, zásti

století

pipojeno.

pes malý

rodu Bejšovc, kteí

tvrz

Tetím dvorem bývalo

hospodaili.

pedešlém

které v

bažantnici jistebnickou.

jej

I
1

.

S^J^

t
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HUSITSKÁ PISEN J\DOZ JSTE BOZI BOJOVNICI"
(Z

otevené

KANCIONÁLL' JISTEBNICKÉHO).

Za

vtšího rybníka tisovského vypíná se komín lihovaru ve dvoe Tisové. Odtud pocházeli
Slaviborové z Tisové, sedním na Oudimi (X\'. st.).
Studené,

krajiny jistebnické.

hrází

Msto JISTEBNICE (570 m n. hl.) má ve 203 íslech 1301 obyvatel,
synagogu, obecnou šestitídní a mšanskou, pokraovací prmyslovou
školu. Jistebnice rozkládá se v údolí, kolem znanými vrchy obklíeném, na obou bezích potku Cedronu. jejž práv tady utváí v\''loky ryl)ník pod Orlovém a velikého rybníka Kaplice Nového. Jenom
školou sedí nad táhlým
menší ale nejstarší ást msta s kostelem
nesoumrným námstím na vysoké stráni. Písluší sem nkolik mlýn
a samot. Xa píkrém svahu Staré hory. pi bystin z Kaplice. ostrým
i

i

—
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mstu

inoucí, založil okrašlovací spolek pkné sady. Jistebvelikými
nice
trhy na hovzí dobytek.
Chrám farní (od
1906 dkanskx') sv. archandla Michaela stoji na nejvyšším bodu
r.
msta. Pvodem sahá do druhé polovice XIV. st. Vystavli jej Rožmberkové v 1. 1380—5 na základech podoby rovnoramenného kíže,

úskalim k

známa

jest

z jehož levého ramene smrem k námstí se vznáší vysoká vž. Knžišt vyniká slušnou gotickou klenbou. Zebra se sbíhají' ve d\ojim
poli do okrouhRch svorník.
Ve staré sakristii ukazují studni, nazvvanou „studnicí novoki^tnc". Pod kostelem táhne se vvsoká krvpta.
Mám za to, že v místech kostela a dkanství stál pvodní hrad jistebnickv'. Tomu krom polohy nasvduje již vzpomenutá studna y sakristii.

ZÁMEK

Xa tyhranné

gotické

vži

s

\'

JISTEBNICi.

ozdobným pavlánem kolem bytu

hlás-

ného, visíval veliký zvon Dominikal.

Josefínské dekrety zniily život
po širokém okoli proslavenému hlasateli bohoslužeb. R. 1787 jej svže
sfiali

a na kusy rozlM\'še rozprodíili na sta\'bu školy a i:)oizcni no\'vch

varhan.

V

archivu farním ješt za naši jjamti chovali

jako draho-

obsahovala dležité zá])isy poínad jiné rozsáhlé kolatcry zdejší.
Matrika nevysvtlitelným zpsobem dostala se do rukou jiražských
žid. Pro Museum získal ji zemsk\' archivá Dvorsk}'-. Již díve (r. 1876)
daroval j p. fará Schuller témuž Museu kancionál husitský, podle
slov archeologa prof. Martina Koláe „památku vzácnou zai hovalosti
a obsahem nad podobné dležitjší." \' kancionálu tom zachovala se
nám proslavená husitská píse ..Kdož jste Boži bojovnici", jejíž pouhé
zapní z úst voj Táborskjxh u\ádlo nesmírné voje kižák v nepopsatelný zmatek, jenž jako u Tachova a Domažlic konil divým jich
cenn}' poklad starou matriku,

která

obvodu

nkdy

naje

r.

1618 z celého

-
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starší stavení „zámeek% nkdy
pivnice SN-korova. Stará tvrz
plzeská
nyní
obvdlí majitel panství,
stávala hned za mostem a z její zbytk upravili obydlí správ velkoZa tmito budovami založil Ludvík Nádhern\' uprosted rozstatku.
sáhlého anglického parku skvostný zámek, jehož stavba dokonena
v letech 1880- 1882. Jest to jedno z nejkrásnjších šlechtických sídel

Útkem. Xa námstí

je

pozoruhodné

v naší vlasti.

prvopoátku vládli Rožmberkové. Po husitských
válkách, v nichž ozývá se astji jméno Hromádky zjistebnice, v polovici XV. st. nabyli patrn koupí zdejšího zboží vladykové z Kozího,
kteí r. 1480 a 1506 darovali mšfanm rzné výsady. Po vymizení
rodu rozdlena Jistebnice na více díl. na kterých zasedli rzní majitelé,
od nichž r. ^5M získala celé msteko obec Hradišt hory Tábor. Po
konfiskaci r. 1.^47 koupil je od hrabat Gutenštejn Ladislav Lobkovic.

Xa

Jistebnici od

Jeho rod tu panoval až do r. 1829. tedv plných 280 let. Msto sice
od císaských pluk,
v 1. 1618—47 utrplo nesmírné ztráty od Švéd
takže ,na svých chudobných živnstkách k dokonalé záhub a ruin"
pišedše, už mštané všichni úhrnem pry odejíti chtli — celkem 27
kdyby jim vrchnost svobodný prodej soli a práva piva vaiti
rodin
nebvla k „lepšímu dobru" poskytla. Xajm Václav Lobkovic (f 1677)
ubožákm vypomáhal. R. 1829 získal jistebnické panství Jan Nádherný,
výborný hospodá, v jehož rodu dosud trvá.
Asi ^4 hod. na jih na vysokém vrchu (633 m n. hl.) pni hezounký
kostelík sv. Máí Magdaleny, s nhož jest rozkošná vyhlídka
na celý eský Jih. Jmenovit obdivujeme se tmavé spoušti les píbenickvch a srlínských. nad nimiž jako temný obrovský pas v dáli táhnou
se -liší horv" 'u Lhenic). ostré Mlaky se zíceninami hradu Helfenburka. Pes to všecko týí svou velikou hlavu otec hor Šumavských
Boubín. Pvodní kapli vystavl Petr z Rožmberka (t 1347). ze základ
obnovil r. 1860 Ludvík Xádherný, ozdobiv hlavní oltá obrazem Brandiovvm sv. Máí Magdaleny, který mu daroval kanovník Václav Pšina
i

!

—

Cechorodu. Místo v XVI. slulo ,na poušti na d Jistebnici u sv.
josefínských poukapli bydlíval až do
obecn
íká. spatují
jak
lid
Majdaleny".
„u
pod
horou
stevník. Hned
nádražím
blízkým
školou
a
Bazejovice se
se dv pkné vesnice:
transversální dráhy, bohaté, na dolíku usedlé Drahntice s nkolika
velikými cihelnami, za nimi vysoká budova bazejovické akciové
z

Máí Magdaleny." Pi

as

škrobárny.

od Jistebnice k Táboru leží mezi dvma vrchy: (na
levo) vlásenickým (632 m) a (na právo) Smrí (642 m) véska Ldim
(Uudim), nkdy vladyí sídlo rodu sice nemajetného, ale stateného,
jakým byl slovutný Pelhim z Údim, purkrabí na Hradci Jindichov
1557 pipadla ke
I4.=i3). Pozdji sedli zde Slaviborové z Tisové. R.
(r.

Xa

silnici
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Kostelci.

Nechavše na právo ves
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Hrku, nco

níže

Mako v

se školou,

sestupujeme k Vlásenici. vsi se dvorcem a zámekem. Velkostatek
vlásenický koupil r. 1868 Otomar rytí Nádherný k Jistebnici.
Skrze Cern\' les (512 m nad hlad.) pf-irazíme k samot Knížata, ili jak lid žertem mluví u sedmi kurlii^tú nebo u sedmi pán,
chatrné ddince. od níž rozevírá se rovina až k Táboru. Na levo na

mírném návrší uvidíme ves a dvr Paseka,

jenž povstal asi zrušením
nedaleké tvrze Leštiny v NV. stol. Nyní náleží k Chotovinám. Za
Pasekou asi 20 minut cesty rozkládá se veliká ves Radkov s 2 ti^idní
školou.
Radkov náležel až do r. 1669 koleji krále \"áclava v Praze.
Odtud není daleko do Radimovic. kdysi rodišt rytí z Radirnoxic,
kteí zde hospodaili v bytelné tvrzi, pravidelným tyhranným píkopem
obehnané. Prodavše zboží táborským (N\\st. odešli do služeb rožmberských na Krumlovsko, kdež nabyli znarnt"jšího majetku. Také
v Nasavrkách stávala tvrz. Z Koši na nad samotou Kohoutem
— b\-valá zájezdní hospoda nyní v zíceninách
dosti oste nad krajinkou vyzdvihnutého, vyšel rod z Košína. dosud ve stavu rytíském
kvetoucí. Z jejich tvrze v X\'. st. povstala véska. Nedaleko nad císaskou silnici v dolince pi mostu spatujeme jednotu .Jalovci". Od ní
údolíkem mezi Nasavrky a Radimovicemi vejdeme do vesnice Lh o ty.
Pvodn slula L h o t a K r u š n o v a. Že potom na chalrouké tvrzi nyní
statek p. Novotného) se usadili ^'elákové. jmenovali ji Lhotou A'elákovou. nyní Balkovou. \'es s nedalekým Vejrcem pipadla k Chotovinám. \\vrec (\'ejrec) stanice transversální dráhy a dvr s liho\arem
stojí na míst nkdejší vsi. z níž a ze kmetcích statek _na knížectví", ímž mínna jsou blízká .Knížata" (že stála na knížecí Lobkovické pd), utvoil v X\T. vku rod z Hozlan samostatný statek, pi
nmž postavili pkn\'' zámek, v nmž bydleli po nich Malovcoxé. Po
konfiskaci r. 1623 prodán Koenským z Terešova. \'e selka, sousední
to samota jest typem stavby pravé staroeské krmy.
).

—

(

Mezi Veselkou a Nasavrky leží táborsk\' dvr Hýlov a deskový
dvorec .Dolní a Horní .Svrabov" se zámekem. V držení tohoto zboží
vystídalo se množství držitel. Nynjším majitelem jest p.
\o\\a. z Tábora.
Hýlov se sousedním Náchodem, malebn nad

enk

Jordánem položen\'m. náležely

Pi císaské

pvodn

k panství Táborskému.

k Milevsku vedoucí nad potokem Tismenici,
proti Táboru rozkládají se Klokoty, jež
jsme již pi popisu Tábora seznali. — Za kaplikou Dobrovodskou
vystoupíme západn za Klokoty na vysoké návrší Chlum zvané,
s jehož vrcholu, osázeném lípami, mžeme se pokochati skvostnou
vyhlídkou ke Kostelci Podolskému. Lil)nicum. Milinu. na Polanku.
Ch\-nov s Pacovou horou. Kcc. Kadcnin a Chousiník. Dále stihneme
silnici

jenž tu vtéká do Lužnice,

—
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Vše chov. u ní na levo pod horou Hájkem (488 m)
Zahrádku. Pes most nad hlubokým eištm potoka, jenž se za
K v é c h o v ý m ml ý n e m vlévá do Lužnice, vystoupíme k vj^soké
výstavnou

ves

I) ráži ci, ve XIV. století .Magnum Dražíc" zvané farní to vsi, pi níž
na srázném ostrohu stojí chrám sv. Jana Ktitele. Za údolím potoka
Vlasenického nedaleko silnice obklopuje znanou rozsedlinu ves
(spríivn Mezieí neb Meziíí) se zámekem. Za Rožmberk patívala ves ta k Pibnicm. R. 1623 prodána Lobkovicm
k Jistebnici. \' zámeku v posledních letech o prázdninách sídlivá
u trati
kolonie školních dítek pražsk\''ch. K severu jest ves
transversálky. Hranice okresu na této západní stran uzavírají vesnice

Mezdi

Temošná

MOHYLY U DRHOVIC.
s proslulými, archaeologicky bohatšími mohylami, Padaov,
odkudž pocházel odvážnV' hejtman táborský na Ostromei — Filip,
a Voltyn. Tato leží v útulném údolí pi císaské silnici. — Malou
okresu milexském). necha\še [jroti velkému
oklikou pes Opaany
rexíru Kašo\ickému na levo vésky Kašovice. Repe. Hájkov
(též Hájky), picházíme' ovocnou aleji do msteka.

Drhovice

\-

(

STÁLCE (pvodn
dích.

V

barokní

Stadlec), s rozsáhlým

budov vystavl

r.

1712.

zámkem o dvou poschohrab Jan Potting kapli

Bolestné matky boží v byzanlinském slohu s kopuli, která však r. 1876
z ohled bezpenostních musila b\'ti sata a z celé nádherv zbvlo ve
s\-atyce. r. 1857 na farní kostel pov\'šené, nkolik bohat lánko-

vaných ims.
Ze Stálce kolem samoty na \'orlice (na právo zstane ves
se šesti rybníky a myslivnou Ploli-if pod silnicí, jež tu vede pes
Lužnici k Dobejicum) skrze vi s Slávo o více pijdeme do hlubok5'ch

Kída
li^s

Kašo vi c

k\'c

h.

v nichž:

s

_

za

as

Zižkov\'ch potulovali nábo-

-
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svedeni naukami l<neze Martinka, eeného Loquis,
Petra Kániše a jinycii. kteí uením o rajské nevinnosti stali se pvodci
sekty adamit neb naháij. Martinek a Kúniš zaplatili své uení smrtí
upálením v Klokotech, stoupenci jich pak byli vyhubeni
na
ostrov v ece Nežárce blíže mésieka Stráže. \' tchto místech, kde

ženští blouznivci,

meem

m založili mocní
c
Pibnice. Byly to
Pibniky na pra\ém behu, i

se Lužnice zatáí prudkým obloukem proti B
Rožmberkové na strmých výšinách povstné

\lastn dva hrady:

I'íil)nicr

na levém a

e

i

POD PRIBÉNICEMI.

na ten as nedobytné pevnosti spojoval
pnoucí se most. Krom hlavního úelu,
aby totiž za vzájemné pomoci a sou\-islosti staly se oba hrady nedovýznam
bytnou pe\'ností rožmberskou na eském jihu. mla stavba
\esnic
na
poddaní
a
z
hospodásk}'. Xáleželit do Pibniek sedláci
pravém a do Pibnic z osad na levém behu Lužnice. Byla tu na
hrádku kaple, od r. 1417 farní kostel sv. Jií. -Z Pibniek uchovaly

jak

lid

íká. Hrad a Hrádek.
v závratné \'ýši

Ob.

pes eku

i

na naše asy jen nepatrné zíceniny a z hradu (Pibnic) nezachovalo se o mnoho \íce. Lz;^ jcšl rozeznali pcdhradi. mstišt nkdy

se

-
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ZBYTKY BAŠTY HRADU PRIBNIC.

-
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však nevelké tržní osady pi samé ece, tyhranné základy paláce,
zbytky siln\h hradeb s otvory pro bránu a branku, nkteré ozdobnjší architektonické detaily, místo, kde stávala kaple sv. Vojtcha
a na píkrém kuželovitém vršku základy a kusy spodních zdí velké
bašty i hlásky, šestihranného pdorysu s lánkovanS-m ímsovím na

Živé.

rozích.

Ve zdech svých hostila tato celému okolí vévodící vž mnohého
znamenitého vzn: krále Václava IV. v kvtnu 1394. slavného hrdinu
Bohuslava ze Švamberka (r. 1422), Menharta z Hradce, knze Korandu
jenž poslední hradm pinesl zkázu. Všichni hledívali asi
(r. 1420).
úzkvm okénkem na velikou lesní poušf kolkolem, spatujíce \'e tmavé
zeleni l(,'s tu a tam chumá velikých buk. dub. nad nimiž ])od
modravou oblohou vysoko vznášel se ostíž, krabuj a dole do zpvu
ptactva huela úprkem pádící eka. Kdo jednou sem zašel,
nikdy nezapomene na útulné lesní zátiší, v nmž mezi štíhlými kmeny,
pes skalní balvany a rokle jako hádata vinou se nedávno nov zízené pšinky, vedoucí ku krásným \vhlídkám velikého, romantického,
pirozeného parku pibnického. Kdyby vkusná restaurace hral)te
Harracha svým nápisem, kdyby zelenavým mechem porostlé kameni
hislnricky
samo neupozoro\alo. nikdy bys ncrckl. že stojíš na
že
myslel,
(l\'ch;iš
voln\'
vzduch
rozkošného
Táborská,
ale
proslulého
lesního

pd

eské Šumavy
Pibnice se pipomíná jako hrad r. 1243. Zajisté že osada ta
do rozkvtu. Mla
stávala díve. Petr z Rožmberka (t 1347) pivedl
na každém hrad purkrabího, eled. písae a urbáe. Oldich Rožmberk

zákoutí

.

.

.

ji

vznil zde husitské knze (r. I420). Jeden z nich. \'áclav Koranda.
zlámav kládu, nevysvtlitelným spsol)em osvobodil ostatní, svázal
strážné a pomoci povžného Udolena pivolal Tábory. Ti 13. listopadu
pichvátali s hejtmanem Zbykem z Buchova. Jakmile Koranda a soudruzi píchozí pátele poznali, sedvše dosud na vži tiše. najednou
do pekvapené hradní eledi metali kameny, které urvali na vžní zdi.
volali, ukazujíce shry, kudy Táboi na hrad nejsnáze
Tábor hrr
útoícímu nepíteli purkrabí se žoldnéi
se dostanou. (Jbojimu \nitnímu
neodolal, snad Táborm
stranil — a tak padla nej\tší pevnost rožmberská za chvilenku. Posádka na Hrádku se vzdala. Yilz ukoistiv
nesmírné poklady, které sem byly sneseny z okolních klášter, spálil
klenoty na nádvoí a utopil v ece miliinského faráe Hemana, suf.

.

..

i

i

a

je prve svtil.
fragana pražského, ponvadž husitsk\-m knžím.
nadával lotrv. Táboi drželi Pibnice 17 let. Uzavevše r. 1437 po
mír. postoupili je krumbitv u Lipan s Oldichem z Rožmberka
lovskému pánu zpt s podmínkou, že hrady msteko rozboí a nikdy
neobnoví. Sutiny ukazují, že Rožmberk slovu dostál, v emž mu byl

vný
i

pomoen okolní lid. kter\'se s neobyejnou

horlivosti

niivého

díla podjal.

-
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Z Pibénic mžeme jíti k Tátjoru pohodln upravenou cestou na
levém behu Lužnice. Projdeme romantick\''m údolím, plným podivnxh
scenerii, skalních útes a debí, z nichž s hukotem nkolik bystin
vpadá do eky. Proti lesu Osyka eeném, mezi veskami Dražiky
a Lhotkou se rozkládajícímu, uvidíme mlýny: Matoušovský
a K
za nimiž na právo pod Táborem k Celkovicm vine se
Pintovka. výletní místo mšfanv. Dražiky po zániku Pibénic
pipadly k hradu Dobronici, od nhož r. 1542 je koupil Jan z Polko vic.
Roku 1658 spojeny se Zelí. Od Pibénic mžeme pospíšiti na stanici
elektrické dráhy bechysko-táborské v Malšicích. Od hradu stoupáme
stinným lesem kolem dvora Karolína (486 m nad hl.) mezi poplužními
V y s o k 5' "^ ^ C e r v e n %' m
d\'or_v
na právo ves Lány a za \ ysokou v poloze Obora pod lesem Kukla nedaleko hájovny ležela
v husitsk5'ch válkách zašlá ves Potu lov — k jednot u Kosíka. Xa
levo vrch Bubeníka. Za nedlouho pijdeme do mstyse
MALŠIC. Kolem velikého námstí v podob podkovy stojí 143 ísel
s 993 oby v. Z budov vyniká kostel Nejsvtjši Trojice z r.
746. fara.
pkná ptitidní škola, radnice a obanská záložna. Malšice patily k Pibnicm, v XVIIL st. hrabatm z AIthanu, Lobkovicm na Zeli.
Z Malšic vycházejí dv silnice na východ. Jedna vede pes Cen kov
kolem cihelny a Podolu k Bezdcí nu, pi nmž pod vrchem
Spolenice leží Skrýchov, západn Tebelice, na levo Obora
a pod horou Pahorkem (472 m) velká ves Marš o v. (Jdtud po marsovském potku pijdeme k Oustrašicm. nkdy samostatnému
statku. \ XVT. st. zde vládli Hozlau(M-ové. Druhá silnice od Malšic
skrze Lom}'
borov\'mi lesy oustrašick\'mi sejde ku plánskému
mostu. Tetí na sever postupuje smutnou, pahorkovilou krajinou do
vysoko položené ddiny Slapy (507 m): Od školy otevírá se pkná
vyhlídka k Táboru, Chýnovu a Choustníku. Kolem hory
(525 m) leží Vtrov. Hrky (Horky). Libjice a Radimovice (eené Zeleské). Xa Hrkách se dolovalo na stíbro již v XIIL st. a pe-

vch,

—

:

1

aZho

Hýbaky

Za Babí horou pi Lužnici jsou Celkovice se
starožitn\'-mi láznmi pana Venduláka (srv. Táborl. s druhé strany
samoty B u r á n k a, S e d o . \'ýše proti proudu pak K o d o \- k a.
o tvrzi Sedlci bylo
P r á c o v a mlýn L o u k e n k, o nmž jakož
již díve vypravováno.
Druh\' díl okresu smrem od jihu zaíná dlouhou, po obou stranách
císaské silnice rozloženou vsí Planou (nad Lužnicíl s chrámem
stalo v roce

1854.

i

1

1

í

i

Václava. Xáležela pvodn Sezimm z Ústí. ve válkách husitských
se k Táboru, jemuž roku 1547 konfiskována a rok na to se
Strkovem a Košicemi k Zeli odprodána.
Jižn od Plané na silnici Táborsko-Hradecké leží Strkov. Pi
severozápadním konci vesniky, hned vedle silnice, povznáší se nevysv.

dostala

-
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soky. v pravidelném tverhranu dosud znatelným píkopem obklopený
pahrbek, porostlý hustým trávníkem, uprosted s kamennou sochou
Matky Boži. Zde stávala tvrz pán ze Strkova. jichž majetku, když
tvrz válkami zanikla, ujali se Táboí. Od r. 1547 sdílel Strkov osud
nejnovjší dob pesídlil sem ze Zele hrab Otto Harrach
Plané.

V

nov

do

vystaveného moderního zámku.

nejpvabnjším

a Strkova náleží k

Okolí Plané

jemná koujiel v
villv zpíjemují

poiiyt a

Planá

s

okolím hemži se

pražsk\'mi výletníky.

K zamilovaným místekm

peku,

Roudné. Kybníky:

na

silnici

k

.HRKA' U

Hejtmanv

a

tvoící

v Cechách.

Pí-

v\hodné železniní spojení a etné

Lužnici, blízké lesy.

najm

náleží

o prázdninách

samota na Ko-

Strkovský. Košický. Koberný

PLANE.

poskytují s obklopujícími

souvislý celek,

je

lui-

Hrkou

a ostrvkem v Hejtmanu
nami a stromovím, nedalekým lesem
milv oddech v klidném zátiší. Za Planou rozkládají se k východu veliké
pístupné lesy. Protéká jimi Hrobský, Trovecký a Kozský potek,
jenž dle osad mní své jméno. Mezi polohami v Jezee, na Bezin.
lesem kolem kižovatky
Doubravou a rozsáhlým
(památka
na nkdejší vzácné
Trovec
es
zámožná
\
dvou silnic leží
\>s, na právo
(iazdou
Nová
tury), za vrchem
lesní obyvatele
Bitov a za lesem Hájkem Dlouhá Lhota se samotou Pilou,
mlýnem Blažkovým, od nhož kolem staré kapHky pjdeme do
Krtova a Tereziana. Dalším pokraováním této horské krajiny
nachází se ješt v enkláv za hradem Chústníkem. jenž se však nalézá

Troveckým

—

Sobslavském
Vloves. Xa znamenité

již

a

v okrese

pvodn

páni

z

a jemuž

lid

íká

zdejší tvrzi, jejíž

P^úsník. vesnice

Chubonín

zbytky dosud patrný,

vládli

Choustníka a po nich rzní rodové, až dostala se roku

:

-
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potku

na
1750 k Radenínu. Nedaleko Vlovse pi Cernovickém
stávala proslulá papírna. Ve zdejší drsné krajin za n(okr. Pacov) octneme se na rozkošné
kolik minut smrem ku

Moukov

Kei

oase: u Sv.

Anny. Hned

vedle starožitné kapliky, pod níž vytéká

pramen léivé vody, uprosted rozsáhljxh les v malém pídolí stojí
a níže myslivna. Kolkolem znan stoupající
moderní lázeský
chrání
ped
vtrem
a mrazy; k jihu otevená krajina propouští
lesy

dm

slunení paprsky! Jako bys pišel do jiného kraje! Povst lázní Svatokteré
z ciziny již v XVII. stol. navštvovány, povznesl
b5'val\' iditel gymnasia Táborského, proslulý Kížek. Dnes, najm
v lét pichází sem hosté z daleka, pevahou vídeští eši. Ze Sv.
Anny kolem jednoty na Liškách pekroíme píkré temeno les
chrboninských k Radenínu.
Z panských, obývan^xh sídel na Táborsku leží Radenínský zámek
nejv\'še (562 m). Vysoká dvouposchodová budova penívajíc starobyl5' filiální chrám sv. Markéty s báovitou vží, z daleka kývá na
pozdrav, zejména blížíme-li se od Tábora. Slaveni stoji na místech
veliké tvrze, jejíž hradby a zdi dosud viditelný. Xese ráz sice novjší,
le spodek upomíná na stavby XVI. stol. Po odsthování se domácího
rodu na Krumlovsko vystídali se na Radenín rzní okolní rodové
Tuapští, Jedlanští. z Xemyšle, Smrkové a Homútové. Z tchto pocházela panna Zuzana, jež vdala se za Jana ernína z (rhudenic. s nimž
na Choustníku. Radenín za
válek ticetiletých trudné sice. le
to
táž Zuzana ernínova, jejíž eské
pece s výsledkem hospodaila. Je
dopisy (v archivu hradeckém) prozrazují šlechetnou mysl staroeskou,
poctivost, lásku k rodin, k zemi a lidu. Píše-li synu, známému Hemanu ernínovi, žaluje: „A nyní v Cechách za té bídné vojny neslyšíš
než plá a naíkání:" navštíví-Ii lístkem dceru, slinou Elišku Myslíkovu. napomíná ji: „I nad sedláky se smiluj, budete míti pochvalu od
lidí a odplatu od Boha."
poddaní ctili, doJak takovou matku dti
svduje pání dceino z ciziny „Za nejvtší štstí na svt bych
sob' pokládala, kdybych nejmilejší, nejmilostivjší paní mamiku na
rukou k sob penésti mohla" ... A sedláciV — Porouejíce se její
pízni, prosí o modlitbu
„nebot víme. že \'ašnostiny modlitby pánu
Bohu jsou píjemný." Že pamt její nevyhynula po staletí na Radenín.
o tom svdí mnohá povst o dobré paní Zuzan. R. 1675 koupil
R. hrab Spork. 1754 po Desfourech hrab Kolovrat Krakovsky''; nyní
drží celé panství René hrab Baillet de Latour. vnuk ve ^'i(ini r. iH48
zavraždného mistra Latoura. Oú Radenina klesá terrain k farní vesnici
Hrobm. (Jd západu dosti srázny- vrch. na nmž stojí starý- chrám
Nanebevzetí Panny Marie, plny- kamenných náhrobnik. fara a zámek,
podobá se ohromnému rovu. (Jdtud asi název osady. Xa t\Tzi (lid íká
dosud jednomu místu „na Hrádku") bydlela v XV. stol. rodina Hrobských
anensk5'ch,

i

as

i

:

:

i

—
ze Sedlce,

ast\Th

\'

XVI.
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vku Smrkové,

pemnách

držitel

r.

kterým

1753 koupil

ji

r.

1621 konfiskována.

hrab Leopold

Po

Kolovrat-

Krakovský. jehož rod ml ji s Radenínem a Obhajovicemi do nedávná
spolen. Xvní drží panství hrobské vdova Klotilda Kolovrat-Krakovská.

Kolem Hrob

leží

vesnice

:

Kozm

i

c

e,

Xuzd

1

y,

Lažany

a

Z a-

hostice.
Za hodinu jsme odtud v

CHÝNOVÉ. Práv s této strany ze silnice hrobské poznáváme, že
župní hrad Ch\'nov (Chejnov) na své asy ml nedobytné položení.
Chránily jej plkruhem moály s potkem Choinsk\'m, odtud
Ch\"navským naz\'van5'm, na severu hluboký píkop mezi kostelem
a nmjším zámkem. Xa dkanské zahrad lze pozorovati, že podhradí
(nynjší msto) bylo také dosti zpevnno. Pozdjší hrad. eknme zámek,
stál na nejvyšším bod bývalého hradišt. Budova, jsouc stavbou barokové doby, nevykazuje nic pozoruhodného.

Xa námstí zíme novou budovu mšanských škol a dkanství,
star\' kostel Xejsvtjší Trojice, o nmž nezaruené podání tvrdí, že jej
vystavl
Chýnov,

sv.

Vojtch. Za lesem oborou pekvapí nás pkn\' pohled na

pes

..Moítka" až k viaduktu transversalní dráhy.
znám\' socha >antišek Bílek, od nhož poCh\'nov itá 136
chází pieta ve zdejším kostele.
s 1326 obyvately. Za mstem u velik5'ch vápenn\Th lom ^vyrábí
120.000 q
vápna v Pacov hoe tší se veliké pozornosti turist hluboká jeskyn
Ch\'novská. Po „ertov\^ch schodech" pijdeme do chodby schwarzenberské. z níž na levo se rozbíhá chodba Siavníkova (60 m dlouhá),
v právo chodba Malovcova (66 m). Chodby zšií 2 4 m jsou 4—7 m
vysoké. Stropy a stny pokr\'vají pkné krápníky a kusy amfibolitu.
Chlebová pec. Purkyovo oko. Draí hlava, ZáhoZa podívání stoji
ovo lože, ertova porážka, Chrámy sv. Víta a sv. \"ojtcha.
Chýnov, pvodn zboží Slavníkovc, byl sídlem župním a k dkanátu
chýnovskému náleželo 55 far. Panství samo jako mensalní statek
patilo arcibiskupství pražskému. Po husitských válkách nabyli ho
Malovcové, kteí se potom psali z Ch\'nova a Winterberka. R. 1623
daroval císa Ferdinand Ch. knížeti z Eggenberka. jehož potomek Jan
Kristián, nemaje dtí. odkázal jej choti Arnoštce, roz. Schwarzenberkovn. Po smrti této pipadlo zboží rodu schwarzenberskému.
Xa v5'chod uzavírají okresní hranice Kladruby se stanicí transvers.
dráhy. Hoice horní a dolní, tyto s pknou školou a starým zámekem. \' této vsi vzal pvod rod z Hoice, od r. 1431 na Selmberce
usedlý. Xa dobré tvrzi hoické vládli potom Smrkové z Mnichu (vtev
hoická). v XVII. stol. smilkovští Talmberkové, ^V)raití. R. 1747 pipadly trhem k Chýnovu. Také v sousedních \'elim o v icích (pvod.
Vilémovice) stávala tvrz ješt r. 1438.
16. vku pivtlena k Ch\'údolí

V Chýnov má

atelier

dom
ron

)

—

:

—

V

novu.
a

Na

Homoli
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stran mezi lesy na Vrchách, v

této

ukrývají se vesnice

Mašovice,

Adamov

(Ratiboským) Kloušovice a Dobronice.
Bohatými lesy. v nichž se spojují potíjky Podolský
pijdeme hlubokým údolíkem za hodinu do

HOR RATIBOSKÝCH, nkdy
krajin se dolovalo na stíbro: u
a

kopci

Choín, smrem k Horám

živého horního msta.

V

s

Horským,
celé zdejší

Vesce, Hlasivá, Vožice

Ratiboic stíbrných. V Rati boicích

(staré)

hned ve XIII. st.
páni mocného rodu Hronovic. kteí zde založili chrám sv. apoštola
Bartolomje, nyní fihalní k Horám (("t\rt hodiny). Po nich dobýval
dolovali

Mdnc

stíbrnou rudu mštanský rod
z Ústí Sezimova. kteí pijali
Ijídomek z Ratiboic. Mdncové sedli na Ratiboicích, \'esci
a blízkém Podolí ješt v XVI. st., kdy nmetí havíi založili novou
osadu Ratiboice nové, nyní Hory Ratiboské. Štdré dlv:
Tí král (oznaen soujmennou kaplikou) a Dorota stíbro zrovna
chrlily. Krom císae a Rožmberk ve stol. XVI. pokusilo se o .stíbrné
štstí" nemén než 25 rzných rodin (také Windischgrátzové, Voraití, Lichtensteinové a j. v.), kteížto podnikatelé všechnu pdu shora
dol velikými šachtami (potem 150!) rozryli, hledajíce stíbro, zinek,
olovo a železo (u Dubu). \'eliké duly (pod S t. Vožicí): Pomoci boží,
u sv. Anny. na Lopeku. založené \'ilémem a Petrem \'okem z Rožmberka,

pasovští.
Za ticítileté války dolování
nikdy nepestalo. Zkázu dokonali r. 1645 Švédové.
Knžna Anna Marie Eggenberková udlila r. 1654 Novým Ratiboicm
výsady msta a odtud nazý\'ala se osada Horami Ratiboskými. Sláva
dol však již hasla. Nové šachty zklamaly nadje a pokleslá cena
stíbra, zvlášt v naší dob uinila další pokusy zbytenými.
Msto
svou výstavnosti iní dojem veliké vesnice. Kostel sv. Vojtcha postavil r. 1720 kníže Adam Schwarzenberk.
V místech kaple sv. Jana
Nep. z roku 1818 stával protestantský- hbitov s modlitebnou pro nekatolické havíe v XVI. stol. zízenou. Y malé kotlin nad Horami
vynívá knížecí dvr a ves Dub, kde stávala rodná tvrz rytí z Dubu.
\' XVI. století postaven tu zámeek.
Asi pl hodiny odtud pod srázným vrchem Homoli (680 m) mezi vysokými vrchy jako hnízdo sedí
knížecí dvr Polanka.
Pi
stojí zachovalá stará tvrz, stavení
tverhranné, vysoké a pevné. Dvr obklopuje silná zed s mnoha opracími pilíi, mezi nimiž vyrostly vysoké topoly. Odtud pocházeli vládykové z Polanky. \" XVI. vku vládli tu Voraití z Pabnic.
S Malovci pipadla Polanka k Chýnovu. Od Hor .po silnici k Táboru
l)i potku Chotovínském leží ^'esec a nedaleko romantická samota
ve Skalách. Výše na právo proti potoku za lesem Hájkem jest
ves Podol, rybníkem na dvé rozdlená. U jednoho statku dosud
znatelný jsou stopy tvrze. Za Vescem stoupá poloha lesem Bradakou
zkazili

velice pokleslo,

r.

1618

vojáci

a

nm

4+

ke Hlinici. Ves a za rybníkem ležící dvorec Boubín náležival od pradávna Sádlm z \'ražného. jsa souástí nedílných statk Vražného
a Liderovic. Asi za tvrt hodiny odtud pijdeme k Záluží. I zde
míval rod Zálužských svou tvrz. která kolem r. 1456 pešla na Mikuláše Smysla, vladyku ze sousedního .Smyslová, po nmž se psal silné
rozvtvený kmen panoši ze Smyslová, dosud ve Lhotských ze Smyslová kvetoucí.

Za Smyslovém pod kapli sv. Anny (476 m) z daleka viditelné,
šice ze zámkem, v nmž nalézá se kaple sv. Anny.
Tvrz povstala zde až v XV. století: ped tím náležela ves k Ústí Sezimovu. Držitel Mšic. kteí se stále stídali, jest nepehledná ada.
Nyní patí baronu Oskaru Nádhernému, potomku to sotva sto let starozkládají se

M

CH0T0\'1XSKY ZÁMEK.

rého šlechtického rodu, jehož zakladatelem byl prostý, však vysoce
Z Mšic na
intelligentní. obezelý a piinlivý mlyná z Jistebnice.
právo pijdeme údolím potoka Kozského známou cestou na hrádek
Kozí. o jehož vx-znamu pro djiny eské pojednáno bylo ve zvláštní
stati

pi Táboru.
Poslední ásf okresu navštívíme

klikatého Jordánu mezi

e k a n

i

c e

drahou.

m

i

a

N

Jedeme po levém behu
á c h o d e

m

se samotou

Jalovci. U hájovny Brad áky zstane na le\ici Lhota S oklasná. na pravici dvr a vesnika A'ražná se Lhotami Jenít

kovou

\'ražný vydala rod Sádlu
a Broukovou. \'ražná
Vražného, který na konci X\l. stol. vládl na pli okolních tvrzích.
Po konfiskaci r. 1623 spojena A'ražná s Liderovicemi. s nimiž se doLhota Jeníkova pvodn Puskartova. dostala
stala k Chotovinám.
pojmenování od nkdejších majitel svobodnického dvorce. Jeník
z I3ratic; nebot bydleli zde krom majitel tvrze svobodníci. Zámek,
pi nmž vaili pivo. po rzných osudech konfiskovali Kašparu Kaplíi.
Roku 1648 nabyl ho císaský plukovník Myslik k Pacovu. Roku 1841
z

(

)
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jej Jan Nádherný.
Za B r o k o v o u Lhot o u na mírném
na míst tvrze stoji dvr Oudiov (staroesky Uzditov. Údišovj,
\'vchodišt rodu, jenž se psal z Uzdiova, jako zase pi
po dvorci Jí sov, pvodn Vvšov (Vejšov) se naz\'vali
vlad\'kové z Víšova (Yý-šova). V této stran nachází se veska Polanka, nkdy samostatný deskový statek Polaneck\'ch z Polanky.
Kolem r. 1584 držel jej Kašpar Menšík z Mensteina. bakalá svobodného umní a táborský mšan. R. 1595 koupil Polanky \"íta ze Rzavého

odkoupil
návrši,

Beranov

Lhot

k Chotovinám.

Ze

stanice Chotovinské

veného Záhoí,
tvrz

patila až do

r.

pijdeme za nkolik minut do dvora

položeného
I6(t9

ped

rodin ^'it

vesnicí téhož jména.
a

Lapák

er-

Záhoská

ze Rzavého.

\''

18.

CHOTOVINSKY Z.4MEK.

hospodaili tady l)\-mové ze Stiteže. kteí Záhoí nabyli trhem
od hrab5te z Ladronu r. \(/)3. V zámku slá\'ala domácí ka])le. Obojí
utrplo ve válce sedmileté, kdy z budovy u])raven vojenský špitál.
Terrain od Záhoí (490 m n. m.) náhle stoupá ku šp^xharu uprosted
lesa. pi
vede silnice do vysokých Chotovin (559 m n. m.).
Pohled na nynjší Chotoviny ukazuje, že splynuly ze dvou osad. Ona
ke kostelu sv. Petra a Pavla se tulicí ást jsou p\odní Chotoviny.
dolejší kolem zámku slula díve Vlkanice. Prostrannv chrám vystavli kol r. 1380 Rožmberkové ve slohu gotickém, o emž vnitek
dosud svdi. \' XMII. stol. hr. Migazzi nevkusnou opravou pvodní
ráz znesváil. Povšimnutí zaslouží oluiní obraz svatých apoštol od
století

nmž

dev

malovaná .Madonna. dílo starožitné. pr\'
Felixe Leychera a na
pes 700 let staré, jež sem daroval z rodového jiokladu r. 1785 vídesk_v

—
arcibiskup Migazzi.

V

47

—

kostele bx-valy ješt za naší

pamti

náhrobník}'

Rzavého a Sádlu z Vražného. Ve farní barokní budov naVít
lézá se olejov\' obraz vzpomenutého biskupa ]\Iigazziho.
Chotovinský zámek s báovitou vžikou a krásným anglickým
parkem jest píjemné letní sídlo panské. Nepehledná takka jest ada
dívjších majitel tohoto zboží, jež nyní náleží rodin baron Nádherze

n\'ch z Borotína.

Pod Chotovinami v údolíku

Jezera

stojí

pívtivá kaple Panny

Odtud níží se poloha k údolí potoka
Koštického (nejposléze kozským naz5'vaného), v nmž za Kaká novem (pvodn Koktanov) a ml\'nem Ž ah ou rk o vým v mírném sedle
pod ddickými lesy rozkládá se ves J e d 1 a n y, nkdy xýchodišt
vladyk z Jedlan. Tvrz patila v XV. vku Sádlm, od nichž r. 160.3
zakoupena k Chotovinám. Xad Jedlany západn leží Sedlecko,
k o, vesnice to kdysi svobodnické. S blízkého židovského
Záho
hbitova (575 m n. m.) pehlédneme farní osady hoštickou (okres vožický), borotínskou (okres sedlecký), jakož vtší ást krajiny táborské,
hlavn chýnovské až k Choustníku a rozlouíme se tu s památn\'m,

Marie, oblíbené poutní místeko.

í

i

však dosud ješt málo znám\'m a ocenn5'm Táborském.
Fr.

XXVIII.

eknu

Teplý.

OKRES SOBSLAVSKÝ.

od Sobslavi, jist
a poplný líbezné
silujícího klidu, jehož konejšivý šepot doprovází eka Lužnice šumným
svým hovorem. Kdo dal se nkdy ukolébati jeho tklivou harmonií, rád
Ti.

milý tenái, jedno jméno, a

Ti v srdci zjihne. Znáš

se

opt

k

nmu

SvákovV

Les

jsi-li

je to,

vn

vrací.

Na Svákov, malou pl hodiny

na západ za
také
za ekou Lužnicí, na skalnatém ostrohu se rozkládající, uvedu
dnes, abych Ti ukázal náš kraj. Odpoinuvše si v lese u kapliky
Panny Marie, u pramene opálové vody, jíž povst pisuzuje moc zázraného uzdravení, vystoupíme výš, na volnou rozhlídku, až k samé
cesty od vSobslavi.

T

vesnici Nedvdici.

Tém

celý okres náš leží tu

ped námi

jako plastická

mapa n-

Pod námi, podle eky Lužnice, šií se rovina Teboská.
U Sobslavi jest to již jen severní cípek (prm. 40(» m n. m.). zabíhající mezi výbžky vysoiny eskomoravské, ale k jihu rozevírá se nedohledná plá. již na obzoru lemují vrcholy Novohradských hor. Tato
plá bývala kdysi moálovitá a nezdravá, avšak páni z Rožmberka

jaká.

svedli stokami

vodu v rybníky a

pdu

vysušili.

—
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Také Sobslavští, napodobujíce svou vrchnost, koncem XV. a za
átkem XVI. století zídili od msta na jih etné rybníky, jež nadS'-mali vodou z potoka Direnského. Nyní však jest vtšina tch rybník
vypuštna, a zbyl tu toliko rybník ,Xadyma". za ním ..StarS'' a nad
mstem .Nový", pvodn .Hospodá" zvaný.
Rovina Teboská zabíhá podle potok Direnského a Cernovického k východu do vysoiny na západní stran okresu za Zálužím
a Vlastiboí tvoí rašelinnou pánev, , Blata", v nichž rýpou se .borky",
rašelinové cihly, které jsouce suché, slouží ve zdejší krajin vedle
díví za laciné palivo. Však pipravují se již plány na vysušení .Blal"
:

KAPLIKA PANNY MARIE VE SVAKOVÉ.
Sobslavských, zregulováním potok a odvodnním rašelin. Projekt
dlí se na ást regulaní, která vztahuje se k úprav vodstva v délce
50 km, a na ást melioraní, jež obsahuje návrh na kultivování istých
minerálných
vyvážen bude zajisté velikým prospchem
hospodáským, zpsobeným promnou neúrodných lad v úrodné louky
rašelin (750 ha), luk rašelinných (250 ha) a k\'selých luk

(500

/fl).

Xáklad

1.670.000

K

a pole.

Lužnickéhd na východ pda stoupá a to u Sobslavi
jihov\'chodní stran hned nad mstem zdvihá se Raí
hora, o níž tu jde povést, že bývala vrchem šibeniním, a na \\'chod
za Chlebovém povznáší se vršek Kvasovickx' s kostelíkem sv. Anny
v lípovém háji. Celá ostatní krajina v\-chodní až k Dirné jest vlnitá
plái 450—480 m nadmoské výšky, v níž si proryly potoky Cernovický

Od

údolí

dosti náhle.

Xa
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a Direnský malebná

údolí.
Ale asi 2 hodiny cesty od Sobslavi za
Dirnou vypnou se kopce znané výšky u Vicemíle (SchnejperkK u Chotmic a Tíklasovic. Podstupský vrch (610 m), pod nimž za Budislavi
erná se lesnatá Budislavská hora (555 m) a od ni na sever strmi
Choustnik (672 m), na nmž za jasných dn dobe rozeznáváme zíceninu hradní
ovín. Náhorní planinu SoI)sIavskou na severu lemuje táhlý hbet, za nímž skrývá se ves Radenin; jihozápadním výbžkem jeho jest návrší u Janova íod Sobslavi na sever), zdobené
kostelem sv. Jana Nepomuckého. Od kostelíka otvírá se pkná \vhlídka k jihu, do Sobslavská,
k severu, do kraje Táborského.
i

i

PARTIE NA LUŽNICI.

Levý beh Lužnice provází vrchovina, vysílající k ece nkolik
Xa jižnjším vypíná se kostel veselský. na bližším strmí tvrz

ostrohu.

Dráchovská. nyní sýpka, a podál

U Sobslavi

ní kostel farní.

vysoina behíj lužnických , Pilátem" (se
starodávnými lomy rulovými) a Svákovem. (Jdtud na sever sice trociiu
odstupuje od eky, tvoíc _kozí roh" v kraji kozákem, nad nímž vévodí ve výši 480

dotXiíá se

m

ves

Zele („Vrch"

u Zele 530 m). (Jd Zele na
na jehož cípu nad samou ekou
Lužnicí zdvihá se kostel Skalický. Dále na sever shlédne bystré oko
Tvé msto Tábor a zrak Tvj rozletí se po vrších u Stupic, Choto\ in
a Chýnova.
Na východ je obzor náš velice omezen a musíme postoupiti
za Medvdice, kde vypíná se Chrastina 5\2 m nad moem, abychom

východ bží táhlý lesnatý

ostroh,

v\'chodni cíp okresu pehlédli.

i

—
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Tu spatíme,

že krajina svažuje se do

bohalých Blat. ale za nimi opt se zdvihá mírný hbet, nad nímž vlní
se vrcholky Blanského Lesa u Krumlova a Šumavy.
severu nese tiché vody své ladná Lužnice,
pro plavbu vor upravená. S pravé
strany, proti ml\nu (ejnovu pijímá Dirensk\' potok, jenž protéká
nkolika rybníky. Od Choustníka spéchá potok
e rn ovic k n- k Sob-

Rovinou

rybníky

0(1

jihu k

teboskými zxodnéná.

slavi, jejíž

píkopy mstské druhdy

r\

bník

a

dá se po svahu na západ k ece,

napájel;

in velikN- oblouk

sírany ])ijímá Lužnici- u Veselí potok
\-

ten plní u

i

Tuap

(nej\tší „Pokoj"). Pod Choustnikem temeni se potok

,U

k severu. S levé

Rytí (Bechyský).

rvl)nicích u Hlavalcc. protéká Blaty. Nejvíce

PANSKÉHO MLÝNA" NA

rybník

nkolik

Borecký

je

jenž vznikaje

na Dirensku,

LUŽNICI.

Tuapsku, u Krasejovic a Hlavatec; že druhdy msto Sobslav
kalo rybníkástvím.

již

jsme

vyni-

pra\ili.

Sledujíce hranici okresu našeho, vidíme, že jde na jihu údolím
pod Cerazí a pekroivši eku. že bží zárove se silnicí eikou až
za Višové; v\'chodní ást její tvoí návrší za Dirnou a Tíklasovici;
potom otoí se kolem Choustníka a zamíí na severu k \elik\-m rybníkm pod Planou a pejdouc Lužnici táhne se podle silnice zeleské
k rybníkm u Hlavatec. Západní hranici znaí potok Bechyský.
Od Sobslavská na jih rozkládá se okres veselsk}-. na východ
kamenický, na sever táborský a na západ bechysk\-.

Rozloha okresu
pudu 95'2I"„:

mí

2-\-'A'l\5 km'-,

polí je 49'41"/o. luk 8"67.

z

ehož pipadá

zahrad

na plodnou
a les

0'65. pastvin 6'7I

2<r75«/o.

Prahorní vysoina rulová zvtráním vytvoila pdy písitohlinité,
na návrších mlké, v nižších polohách hlubší, na nichž pstují se žito.

—
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oves, brambory, v jílovitjší
pšenice, jemen, ípa. zeli a jetel.
Rovina — ti^etihorní to pánev — je úrodnjší, zvkišté pi^i blatech. Zn
poínají se v druhé polovici ervence, nebot podnebí je tu drsnjší
a vlhí než v stedních Cechách. V Sobslavi je prmrná roní teplota
8° C,

množství srážek
jež pokrývají skoro Va

i

mm, vtry západní pevládají.
pdy, pevládá smrk a l)orovice.

6.34

^'

lesích

mén

—

pstují

dub a bíza.
Hlavní výživu celému okresu, mstu vsi. dává polní hospodáství
naši evíce než prmysl. Sobslav sice vynikávala soukenictvím
meslníci známi byli na trzích domácích
v Linci a jinde, ale nejdouce
s duchem asu, zanikli a s nimi ztratili práci valchái, barvíi a mandlíi, postihai, tkalci a pádelníci. \"ynikajíci l)yl též cech kožišník
a punochá. ale
ten zašel zmnou kroje. Nyní drží pední místo
prmysl hospodáský: vaí se pivo ve 4 pivovarech, z brambor pálí
se líh v 6 lihovarech, vyrábí se škrob a syrob. Sýrárna zízena je ])i
se jedle,

i

;

i

i

velkostatku v Zeli.
Textilní

prmysl zastoupen
Od r. 1849

bývalého soukenictví.

je

hedvábniclvim. jež zaujalo místo

mnoho faktorství,
hlavn nezízenou sou-

vzniklo v Sobslavi

vídeské; úpadku, který
tží v pozdjší dob nastal, zabránno aspo ásten tím. že r. l"J(ll
zakoupila Pražská , eská spolenost pro obchod a prmysl" v Sobslavi ml5'n a zídila z nho továrnu hedvábnickou. Krom té pracuje
se v Sobslavi pouze ješt ve 2 dílnách pro tirmy cizí.
Z nedostatku obživy domácí nuceni jsou naši lidé. zvlášt z xysoiny, odcházeti na letní práci do \'ídn.
Kommunikaci slouží erární silnice od Tábora k Veselí jdoucí
a etné silnice okresní, v úhrnné délce 113"9l8/&/7/ (r. 1900). Okresem
probíhá dráha cis. Frant. Josefa, pi níž jest stanice v Sobslavi a za-

pracujících pro firmy

V Sobslavi zízena je tž stanice telefonická. Z penžních ústav vyniká mstská spoitelna Sobslavská s filiálkou
v Mezimostí. Vedle tohoto blahoinného ústavu jest v Sobslavi okresní
hospodáská záložna a Reiffeisenky ve Vlastiboi, Choustníku a Budislavi.
Obyvatel bylo v r. 1900 napoítáno v 40 politických ili 49 katamsto. mstys) 18.186 18.167 Cech), z tch
strálních obcích (v tom
stávka v Roudné.

1

I

je 8.764

muž

(

a 9.422 žen.

kmeni Doudleb a zachoval

do nedávná svoje
náeí, zvyky, kroj sloh stavební. Úinkem doby moderní
z\ láštnosti
však vše to zmizelo, a je velikou zásluhou purkmistra sobslavského
Josefa Mrázka a editele m. školy K. Lustiga, že ješt v as založili
v Sobslavi museum, aby zachováno bylo aspo to, co se nedostalo
do svta. Také editelka m. školy Em. Frischová sebrala s obtavostí
velikou množství v\''šivek lidovXxh, jichž použila k vydáni svého „OrnaLid náš náležel
;

mentu blatáckého'.

i

si

-
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Podle kroje dlilo se obyvatelstvo na Sobslavsku ve dv na
Blatáky a Kozáky. Národopisný okrsek Blatácký vbec je ovšem širší;
okresy Veselskv', Lomnický, Ti^enáleží k nmu vedle Sobslavská
boiský a ásten také JindichohradeckN'-. Na severu dosahovaly
hranice národopisného okresu blatského za Sobslav k vesnici Roudné.
na západ k Lišovu. na jihu k Suchdoiu. na východ pak šla hranice
až k národnostní mezi
smíšeného Jindichohradecká. — V pradávných
dobách byla celá tato krajina jediným ohromným
:

i

moálem,

se táhnul

jenž

od Chlumce pes Treboi
až k \'eseli. Zbytky jeho
jsou ohromné nynjší ryb-

tebo-

chlumecké,

níky

ské a lomnické
rašeliništi.

s

etnými

Zempisný

po-

Blat (krajiny blátivé,

jem
moálovité) kryje

zpsobem
jícím

až
tímto

s

se

tu

pekvapuokresem

národopisným, jemuž dle
toho od dávna již také
dáno toto jméno.
Blatáci na Sobslavsku
usedli byli v úrodné kra-

jin pi

rašeliništích,

táh-

noucich se od Veselí na
sever ke Komárovu. Byl
to

rázný,

lid

lovný.

zpvu

mi-

ei mkké:

ale

=

bylo.
pjivor= pivo. bjilo
bud. slobodný
bujil

=

a

j.

=

^

ovce
vochce
zvláštnosti jsme druhdy

svobodn\'-,

slýchávali

v

ei

jejich.

Nejvýznanjší ástí kroje
mužského byly dlouhé,
šosaté

kabáty

,

župany"

zvané. Nezapínaly se knoSEDL4K- Z BL.AT
(TL.AMPA PEROUTKA Z i'LAVsKA).

<1'1^^'-

kami.

">'b'"^

^^^^'y ^

byl
Limcc zupanu ^f]

—

53

—

stojatý, vyšívaný. Blaták míval dva kabáty
svátení tmavozelený,
v pedu knoflíky posázený, zvan\' .stojedenáctUa" od 3 varhan podlouhlých na zádech; všední kabát b\'val pláténý, na švech hedvábím
zdobený. Vedle toho nosívali „kazajky". Koženky blatácké (nohavice)
bývaly široké _že by se ješt 3 podruzi do nich mohli vžiti.' Nožiny
byly pod kolenem svázány emínky, umle z kže stihanS^mi. Pravv
Blaták chodil ve shrnovakách a jen v lét obouval se do stevíc; pun:

ochy
tud

nosíval

pezdívka

modré
jejich

;

od-

„mo-

drohnáti".

Na zimu
bud v dlouhé

odívali

se

žluté

ko-

žichy oví. vyšité na švech

emínky

zelenj^mi a ervenebo v plášt o n-

n\'mi,

Na hlav
vN^šoené cilin-

kolika límcích.
nosívali

drové kastory, též „tchoovice" s mašlemi po stran. Také vydrovka, nízká
to apka, byla na Blatech
oblíbena. Vnitek tchoovic byl podšit beránkem.
Jako ukázku kroje tohoto
uvádíme tu vyobrazení
ženicha z Liboez a sedláka z Plavska.

Zeny blatácké
se

bohat

stro-

a

peste.
Kytle (sukn) mívaly do
varhánk skládané, soukenné i šerkové, vtšinou tmavozelené, zdobené prosted dokola kvtovanou stuhou, ..baborjily

kou'. .Spodnikami drženy
byly dole do znamenité

Zástry

šíky.

mly

hed-

nebo bílé vyšívané.
muzice odívala se dv-

\-ál)né

K
^

,

,

.

,

.

,

,

,

cata do snerovacek, kve-

SELKA Z BLAT
(starosvatka z plavskm.

-
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továnim. dracouncm a penízky zdobených, brala si teníce
nými rukávy a pestrými .vejkladky" kolem krku.

s

nad\'cha-

Nejvýraznjší a nejnádhernjší ástí odvu ženského byla plena.
Byly to veliké šálky bílé. nádhern vyšívané, jejichž hlavní velk\- cíp
po zádech dol splx^val. Druhé dva cípy bNiy pod bradou otoeny
a na temeni pak v uzel svázány (viz obraz selky). U vdaných žen
vynikal zpod pleny ješt
epec, svázaný širokou
.rouškou", páskou to perlami

a

Pes

to

penízky pošitou.
pokrývala hlavu

ženy svatební roucha,

již

byla jako nevsta pi tak

zvaném zavíjení i epeni
nevsty zahalena. — Nejpesteji okrášlila se dívka

Vrch hlavy
korunkou pozlacenou, ve vlasech tpy-

jako nevsta.
ozdobila

tily

se

-vínek'
se

kol

si

sklenné

jí

jehlice,

slavnostní

vzadu na

hlavy,

mašli svázaný

ovíjel

:

zadní rulík

pokrýval hedvábný „prostedek" koraly a zrcátky
])ošit\^ (Viz obraz blatské
nevsty v úboru svateb-

ním a nevsty oepené).
Bývaly venkovské s\atby
hluné, když jely k oddatvím. Plné vozy diužiek, stejn ustrojených
jako nevsta, mládenc,

svateban, a všichni vesele zpívali stídav s muzikou, dudami, klarinetem

a trubkou

:

_Už mou milou

do kostela vezou." Zavíjeni ili ..epeni"

ZKMCH

Z BLAT

(ZLiBoftEz,

nevsty

plnoci

konalo se

o

zvláštního

obadu

a

za
pri

hostin, k niž mlv jen
.. ^
,.
^.
,.
>^eny pistup, lato ^la\.

'

nazývá

nost

ského

zavijekou.

st-

-Kozáci".

bydli

— V

hlavn

severnjši ásti okresu sobslavu Zele, kteréž krajin íkali jsme

„Kozí roh".
Kroj kozáck\> nebyl tak pestrý, nádherný jako blatácký; píina
toho byla jist ta, že Kozáci poddáni byli vrchnostem chudším a cílili
tudíž tíhu poddanství více než Blatáci, jejichž osady náležely mstu
Sobslavi, Schwarzenberkm, ^^ratislavm a j.,
kteí poddan\'ch svých
tolik

—

netiskli.

Ženské

na Kozáku byly
kanafasky pruhované, kabátky bez ozdob, frtochy

sukn

epce

mížkované,

dra-

counem

a penízky pošité

vzadu

naškrobenou ho-

s

lubinkou.

Pes epce

za-

vazovaly se pleny, pouze
bíle

mli

Mužští

vyšité.

bakanata"
(polobotky) zapínací nebo
nohou

na

,

punochy

šnrovaci,

bílé,

praštnky piléhavé, takže
by „zstaly ve dví", kdyby
se byl Kozák sehnul. Vesta
ke krku, jenž býval
ovázán šátkem. Piléhavá
kazajka vybíhala na zádech v malý lalCiek, —
šla až

„ohon.

Plášt

má

jako

koza."

kožichy,

i

kratší

než u Bialákíi. nikdy nebyly zdobeny „tulipány"
a

j.

kvty. Klobouky ko-

zácké mly tvar obráceného kužele komolého jako

„miky".
Vzdláni
sledku

lidu dle v\'-

sítáni v

r.

jeví se takto

:

umí

14.7.37

osob,

ísli

217

ani

psáli

lOíHt

ísti a i)Sáti

osob,
,'52,32

jenom

ani

isti

osoby.

dt
a-tci^-á
BLATSKA

mci-c-t,
NE\ ESTA

ve svatebním úboru.

—
ovšem

to jsou
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hlavn dti školou nepovinné. — O

Sob-

školství na

V

Sobslavi jsou 2 školy mšfanské, chlaku vzdláni uitel se školou cvinou,
ústav
tídou,
též
4.
doplnná
pecká
Vzdláni
vede pokraovací škola
obecných.
14
škol
v okresu pak
—
peuje
Sobslav
etn}''n;i spolky
O lidové vzdlání
v Sobslavi.
a knihovnou, spojenou s ítárnou, na venkov pak zasluhuje pochvalj'
vzdlávací innost jednot
hasiských.
slavsku

dobe

je

postaráno.

ui

Msto

SOBSLAV,
(lišt okresu, leží v

ekou

nad
dráze

pi

Lužnicí

Frant. Josefa.

cis.

Skládá

stekotlin

se

z

vnitního

msta. Táborského a Ve-elského pedmstí. Ve
442 domech žije tu 3771
Výstavností svou
vzhled úpravného msta jihoeského.
Ši)l:)slav bývala ohrazena
])il<(ipy a zdmi. jež z ásti
se zachovaly vzné brány
\šak byly zbourány v stominulém. Z budov
Irlí
na prvním míst vyniká
;;i)lick5' chrám sv. Petra

obyv.

|)oskytuje

;

a

se

dvojlodní.

Pavla,

xzárnou

ideni)ou

sklíp-

Prav}- oltá ozdoHrandlov\-m obrazem Krista na kíži. \'ž

k()\'ou.

Ijen je

kostelní,

již

Táboí

po-

boili jii jednom vpádu
>vém do Sobslave, vy-

byla do výše
nvnjší r. 1485 od stavitel Beneše z Trhových
zd\-ižena

Svi

a Burky

Cibulovitá

BLATSKA NEVSTA
ZAVITÁ (OEPENÁ,.

chází

z

r.

z

Tábora.

bá nynjší po1750. V jiho-

,-

..
západním koule namésti
,

.

,

.

>•
—1
OJ

>
<
N
>C/2

Z
co

aa

u
O
2Í

'^_

_^

S

á
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Stojí

-Starodávný gotický kostelík
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sv. \'íta.

nesoucí nad triunfálním ob-

loukem štíhlou osmihrannou vížku. Kostelík ten zrušen byl r. 1785. ale
nyní koupen je spolkem pro obnovu jeho. Xa hbitov dal postaviti
bohá sobslavský Zachariáš Marek Markovskx' kostel sv. Marka, kterxr. 1651 posvcen byl Arnoštem z Harrachu. A' kostele visí památné obrazy
Markovského a píbuzného jeho Petra Hofmanna. Hrad. jejž posud hlídá
okrouhlá vž. uren byl Petrem \'okem za gymnasium bratrské, ale
r. 1534 Ferdinand III. vnoval jej mstu, kteréž tu zídilo pivovar.
Xa
námstí poutá pozornost naši
.U erného orla", vystavný r. 1564
majetníkem jeho ehoem Smrkou.
Museum zdejší, umístné ve vlastním dom. bývalém Rožmberském, vystavuje pkné sbírky nerost, penz, památek archeoloteboských, má sí selskou,
gických, výšivek blatsk\xh. kozáckxxh
mstskou, obrazárnu i oddlení umleckého prmyslu, a zasluhuje

dm

i

SOBESLAX'.

povšimnutí

i

plného uznáni.

mavv

archiv.

školy

mšanské

\'

mstské

uložen je bohatý a zajisídlo okresních úad, ústavu uitelského,
radnici

Sobslav je
prmyslové pokraovací.
Obec Sobslavská je vlastníkem deskového statku o výme
1036 ^fl^ což jí umožuje, aby tolik uinila pro pohodlí a pouení svých
i

oban.
Osudy msta zajímavý jsou zvlášt v dobách husitské a poblohorské. Sobslav dostala se snad již ve XIII. stol. v majetek pán
hrad a povýšili
Rožmberka, kteí tu vystavli nejen kostely.,jale
osadu za msto. Jindich z Rožmberka vznil nashrad zdejším (1394)
krále Václava IW. ale musel se sám o Sobéslá# obávati, neboí etní
odpovdníci jeho ukládali o ni. 1 Jan Zižka .zdržoval se tu v okolí.
Založením Tábora vznikl Rožmberkm mocný nepítel, jemuž tžko
odolávali. Sobslav byla pr\ni na rán a bratrstvo táborské ji nkoz

i
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pepadlo a vypálilo. Oldich z Rožmberka zase mstil škody své,
kde a jak mohl. Za Jiího Pobbradského nastaly boje v okolí Sobslave na novo, nebof Jan z Rožmberka pidržel se krále Jiího proti
jednot Zelenohorské. Ale po mnohých škodách a domluvách opustil
hrad svých Choustníka a Sobslavi Zdekovi
Jiího, ba postoupil
ze Šternberka, aby z nich vedl válku proti stran královské. Za dob}'
likrát

i

lé^hljH
"!

f

h.\8:,g .^.V

DKANSKY CHRÁM

SV. PETR.^

A PAVLA V SCEESLAVI.

mst

Jagejlovské
potom vzmohl se ve
blahobyt a statky soukromé
obecní utšen se množily. Solislav koupila r. 1480 ves pustou
Lhotu na Leji. 14% Radimov. 1514 pl vsi Záhoí. 1594 jezd Nedvi

i

Lhotu Rybovou a

dický.

1597

uvedla

msto

a

národ, ožebraily

161.3

Zvrotice.

Válka

ticetiletá

Ustavin prchody vojska rzn\'ch
mšfany a zpustošily msto tak. že v nm

do- zkázy.

však
zljraní

ze

118

—
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dom

dom

bylo 10 pohoeK''ch
bylo 21 pust\-ch a na pedmstí z 92
a 55 push''ch. R. 1660 pešla Sobslav v moc rodu SchwarzenbersUého,
jenž peliv byl o zvelebení živnosti mstských, ale bývalý blahobyt
už se v Sobslavi neuhostil; zvlášt, když

i

soukennictvi a

j.

emesla

zanikla.

Vydejme

okresem Ze Sobslavi zamííme k v\'chodu a za malou plhodinku dojdeme do Chlebová, vesniky to ze
24 dom o 155 obyvatelích. Nkolik hon na jih od ní, u ml\'na Chlebovského podnes spatuje se val vžovité tvrze. Oldich z Rožmberka
vnoval Chlebov r. 1390 obci Sobslavské, aby užitky z ní vycházející
se nyní na cestu

KLENBA CHRÁMU

SV.

!

PETRA A PAVEA

\'

SOBÉSLA\

1,

obracela k užitku svého špitala. Za Chlebovém zelená se lipovN' háj
stoji kostelík sv. Anny. na konci X\'II. stol. založený. Od
a v
kostelíka na právo podle osam.lé školy táhne se stromoadí k parku,

nm

Pehoov

nmž ukrývá se zámek a za ním ves
(3H8 obyv.). Jednou
park. Je po žních žitných,
do roka. o pouti Annenské, oživne háj
rolníci oddlali si hla\'ní práci a rádi zaputují k sv. Ann. odpoledne
pak se cesta netrhne výletníky mstskými. \' ten den majetník velkostatku oteve obecenstvu zámeckx' park, aby se tu mohlo uhostiti
v píjemném stínu, nebo pobaviti tancem a procházkou. K panství
Pehoovskému náležejí 2 dvory: Pehoovsk\- a Kvasovický; krom
toho je v Pehoov pivovar a lihovar.
v

i

Podle

Pehoova

Pehoovští z Kvasejovic, erbu ptáka
okolními statky nktervmi vládli, ale obv-

psali se

sedícího na ratolesti, kteí

i

—

,l

—
ejné
dleli.

na Táboe
Jan Sfastný

hoo\'sk\' prodal

Pehoov

r.

by-

Pe1627

manželce své

\>ronice Castolárové
Dlouhé Vsi, a ta zase
r. 1629 Václavu Prokéciusovi ze Schneeberka.
zbohatlému mštanu so7.

bslavskému.

Od
Anny na
i\

\'

asejo

ly? ob.

KOSTEL

SV.

MARKA V SOBSLAVI.

kostelíka

se\er
\'

i

ce

leží

,

sv.

ves

mající

ve 34 domech.

\'e vsi stávala tvrz, dle

psali se Babkové
Hradeckým nebo Hožmberkíjm; koncem
X\". stol. pešla na pány Pehoovské. Janu Ivábovi z Ryban byla
r.
1623 zabavena a prodána Janu epickému ze Sudomee. pozdji
níž

z

Ivvasejovic. sloužící

pánm

pikoupil ji Prokécius ke í^ehoovu. s nímž od té doby sdílela osudy s\é.
Podle nkolika rybníki]! pijdeme k Meznému. které s Novou
Vsí tvoí jednu obec se 380 obyv. v 59 domech. Z držitelij Mezného
zajímá, nás zvlášt Benjamin Fruwein z Podolí, jenž súastniv se povstání proti Ferdinandu 11., jirojjadl jmní. Statek Mezenskv koupil
r.
1650 Václav Vratislav z Mitrovic a pipojil jej k Dirnému.
Dáme-Ii se od .Mezného jiodle Zlatého dvora k potoku Direnskému a proti vod, pijdeme do Záii (2U9 ob., 39 d.) a na druhém,
jižním behu, na únati

Záveského vrchu, s])atíme Tebjice.- mající

393

ob.

a

tu

jsme

Však
ného,
se

Závsím

blízkým

s

dom.

70
již

u

I)

i

r-

vsi rozprostírající

malebn na

ostrohu.

táhlém

smsice

Ze

stavení vypíná se mo-

hutná

vž

kostelní, pro

niž není ani

vidti

sta-

rodávného kostela sv.
Vavince. Zámek Direnský,

jejž dal

tvrze

upraviti

ze staré

hrab

DÚ.M .U

ERNÉHO
Z

ORLA" V SOBSLAVI

ROKU

1564.
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Adam

Mitrovic v 1. 1757—9. vypíná se na poz
skalnatého ostrohu. Zámek obtékají dv stoky, ze
Zámeckého rybníka jdoucí. Zvodnila-li se hrázi voda v obou stokách,
stál zámek v rybníce, jako se to podnes vidí v blízké ervené Lhot.
Frant.

sledním

Vratislav

výbžku

Tvrzi zdejší vládli vladykové z Dirného; koncem XIV. stol. však
pešla v držení rodiny Rútíj. užívajících v erbu plotu zlatého. Rtové
sedli na Dirném, pokud v Cechách byli. Poslední z toho rodu byla
Barbora Rtová. která provdala se za Adama ml. Vratislava z Mitrovic.
Pínos její na Zálší konal se ve stedu první v ervnu r. 1607, k emuž
páni Sobslavští, aby jej v bázni Boží okvasiti pomohli.
pozv^áni byli
i

W^
^^>i^

j^?i8í^^^fr>

HRAD

\'

SiJBESL.AVI

iWM

pivovaRi.

Rodina \'ratislavu posud na Dirném xiáilne. Památku Václava \'ratited veliký zvon z r. lool na vži direnské. Eugcn hr.
slava hlásá
Vratislav (naroz. 1855). ddiný kuchmistr král. eského, vynikl jako
dobrý hospodá a lidumil. Jeho obtavost pi požáru pivlastenec
i

i

pravila

mu pedasný

hrob.

Dirném (500 obyvatel) je 3tídni škola, poštovní úad a sídlo
obvodního lékae. Krajina, vysoko položená. (477 m n. m.). je chudá;
obvvatelstvo krom nkolika emeslník hledá výživu v polním hospodáství, v práci pi velkostatku nebo ve \'idni.

V

od irného uprosted etných ryl^nik je ves
ana sever ve vrších Chotmice. jež mají s osadou \'icemily
v 78 domech.

Na

jih

A'išové
4^'<»

obyv.

;

—
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Silnice Direnská iní
oblouk k jihu notné vypjatý, na jehož vrcholu
leží Lžin. zajímavý tím,
že píslušel ve XIII. stol.

biskupskému panství
na Chýnové. Ke Lžinu
pipojena je Hrušová
Lhota, tvoíc s nim kat.
k

obec. Obojí drželi v XVII.
století

Vrchotití

z

Loutka

nyní náleží statek Ižínsks'
princi Jano\i

ÁST Námstí

v Sobslavi.

Schonburg-

Hartensteinovi.

Po silnici Choustniké
pijdeme ze Sobslavi nej-

prve do Zvrotic, jež rozkládají se po svahu k potoku ('ernovickému,
ke mlýnu Zárubu. ped nímž vypíná se v údolí osamlý chlum Libouš,
oblíbené výletní místo Sobslavan. Zvrotice koupila r. 1613 obec Sobslavská od Jindicha Opršala z Jetichovic. Za Zvroticemi jest planina,
a tudíž pohodlnou cestou stinným lesem dostaneme se k samot Krotjovu. Odtud pehlédneme již kotlinu Tuapskou. kolkolem lesy lemovanou, nad niž strmí dumavv Choustnik. Pekroivše potok Cernovickv,
jehož malebném údolí ukrývá se rnlvn Zmrhal, vejdeme do Dvorc.
Za starodávna stávala tu tvrz, do níž se piženil Kuneš z Olbramovic,
a rodina jeho zvala se pak Dvoreckými z Olbramovic.
Po malé chvíli dojdeme do
TUAP, méstyse,
\-

jenž rozkládá se
toce

ve

pi

po-

Cernovickém. pi

kém

rybníce Pokoji.

Obyvatel žije v Tuapech 9()7. Xyni jest
v

celé

vedle

farnosti

1711

zdejší

katolík

l)ouze 66 žid. ale druh-

dy bývaly Tuapy vedle
Pehoova, Myskovic
a

Kolodj

u

Týna

n.

hlavním mstem
židovským. \'rchnosli
pechovávaly židy na
svých statcích, protože
\'lt.

PALACKÉHO TKÍDA v SOBSLAVI.
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mst

Sobslavi, kde mli
dobe platili, a židé se tu drželi, ježto v
své obchody, nesmli bydleti, ba ani pes noc zstati, nýbrž museli
kteréžto privilegium dal Sobslavským Petr Vok
za brány vyjiti
cisa František II. r. 1793 schválil.
z Rožmberka a jež
Po roce 1848 mnozi židé vysthovali se z Betléma svého
Tuap, pece však tu mají svoji náb. obec se synagogou.
;

i

—

Kostel zdejší,
šlechtické:

r.

1721

stávala tvrz. sídlo

zasvcený

chová zajímavé náhrobky
Místo nynjšího zámku
na zaátku XVI. stol. piženili se

sv. Jakubu
obnovena byla pi

Vel.,

nm

Tuap

z

Tuap:

fara.

Tuapy Špulíové z Jiter. Poslední z toho rodu Jiík zemel r. 1678:
dcera jeho vzala si za manžela Antonína Josefa (Jbyteckého z Obytec.
v druhém manželství mla
jenž poídil do kostela velký zvon r. 1691
Josefa Frant. Matyášovského z Matyášovic. za nhož obnovena fara.
na

:

CERNO\'ICKY POTOK.

Za Tuapy u rybníka Zámeckého leží Budislav. ves ilého života,
618 ob. v 98 domech. Kostel Nanebevzetí P. Marie, od starodávna
farní, byl za
válených opuštný: avšak r. 1754 fara byla opt
zízena. Zámek zdejší vystavn byl též r. 1754 Janem Václ. hr. z Millesina: ped tím sedli na Budislavi Doudlebští a Tuapov.
Však to jsme trochu odboili: chtli jsme zajisté k Choustniku.
jenž nad námi
jak se zdá
stále bdí a po nás se toí.
Od kostela Tuapského dáme se podle kovárny, pestrými kvtinami vyzdobené, alejí \išovou k myslivn. a prošedše rozsáhlým
lesem, ocitneme se na úpatí Choustníka.
Tu každ\' zajisté zastaví kroky své pi pohledu na zíceninu
hrdého kdysi hradu. Dáme se však ped sebe hlubokým úvozem,
mineme visku Kaje ti n a podle rybníku Moeného pijdeme do
99) j)o mstsku upravené,
Choustníka, vesnice to (obyv. 674.
s námstím a ulicemi. Západní stranu námstí zaujímá zámek, rozlehlá
sice, ale obyejná to budova, jejíž vnitek ozdoben je množsvim krás-

s

as
—

—

'

dom

—
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ných paroh a starými zbranmi, po stnách ladn rozvšenými. Postaven byl od ernín v 1. polovici XVII. stol. Nad zámkem na
vvšin,
jako kostelec njaký, stojí chrám sv. Václava, obnovený r. 1687
hrabtem Janem Sporkem. Ve zdi hbitovní zachovala se památka z dá-

vných dob, náhrobek se znamením íebi^íku. Erb tento dostal prv pán
z Podbrad od
císae Bedicha Rudovousá za to, že první pelezl
hradby Milánské r. 158. V polovici XIII. stol. táž rodina vyhlédla si
chlum zdejší, aby na
vystavla tvrdý hrad, Choustník". jenž dal
1

nm

i

jí

jméno.

Hrad
ohrady.

V

mnohé jiné, ze tí ástí: z podhradí, z dolní a horní
podhradí zahrnuta byla asi nejstarší ást vesnice bližší hradu.

sestával, jako

HRAD CHOUSTNÍK.
od vsi nynjší zcela oddlená. K hradu ubíráme se po svahu srázrm,
ol^rovskými balvany pestré žuly posetém, podle ovína, k bývalé bián,
nyní sesuté. Nad samou branou na vysoké, strmé skále postavili d-

mysln

velikou vž hradu horního, aby se odtud snadno mohly brániti
brána. Nádvoí dolní, balvanité, ale rozsáhlé, obklíeno je posud

most
vysokou
i

zdí. Pi levé ruce spatujeme zbytky svtnic hlásných a |)odbranných. komor chlebních
pivních a stájí. Do horního hradu vystupujeme nyní strmou stezkou; druhdy se šlo po most, z nhož iu
zbyly pilíe. ;\Iineme druhou vž. která chránila horní bránu a vstoupíme do nádvoí nevelikého. Západní a jižní stranu zabíral palác hradní;
goticky tesané okno znaí místo, kde asi bývala hradní kaple; také
podzemní sklep tu najdeme. Vchod do veliké vže vylámán je nyní
pi zemi. klí od nho pjují v panském hostinci .U hradu". S vrchu
i

-
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véžf spatíš širý kraj. plný barvitosti a lahody, a podiváš-li se na západ,
na Tábor, pi^ed zrakem Tvým \ vnoí se známé postavv z dob husitských a rozvine se ped Tebou ohromný zápas kalicha a rže. Choustník
objeví se Ti jako pravá tlapa medvda Rožmberského, jehož hlavou
byla Sobslav a Píbnice tlapou levou. Táboí levici — Píbnice
ochromili, ale na Choustník se neodvážili. Ten sešel sám, když Jiík
Hohmut z Harasova. jenž koupil jej od posledního Rožmberka, Petra
Voka. pesthoval se odtud na Radenín. A kdož by neznal pán Jiíkovy dcery, pani Zuzany ernínové z Harasova. upímné ešky, vzorné
matky a starostlivé hospodyn; ale otec její jeví se v dopisech sv\'ch,
cho\aných v archivu Sobslavském, jako pán staroesky upímný
a sousedský.
Dojati louíme se s krásným rozhledem a rozvalinami bvvalé moci

—

i

a slá\-y.

Pod Choustníkem od

Pedboe

(327 ob.,

54 domu) na

zái)ad

mezi lesy ukrývá se vesnice 'Jíklasovice. která náleží katastrcMii
ke Psárovu; ob mají 514 ob. v 74 domech. Za horou na vx-cliud
jsou Ml\'ny {354 oh.. 54 d.) s iiliálním kostelem s\-. Kateiny, r. If.n')

obnoveným.
Bílá erární silnice, zastínná košat\''mi lipami, vede nás od

Sob-

na sever do Klenovic (377 ob., 68 d.), Blatácké ddiny, z niž
Petr vydal známého spisovatele \'ác!ava Petr, editele gymnasia
Pelhimovského. Severnji pi ece Lužnici jest osada Roudné
(ob. 238. (lom 38). se zastávkou dráhy cis. l"rant. Josefa a dvorem
poplužním hr. \'ratislava. Uprosted \'esnice \ypiná se pkný hostinsk\'
dum skladatele hudebního Jind. Kaana z Albestu.
V právo odtud, silnicí rázn stoupající, pijdeš do osady Jano\a,
1712— \(>
vzniklé pi kostele sv. Jana Nep. Pi chrám tom. jejž dal v
vystavti Frant. Leopold Voraický z Pabnic. zízeno bylo r. I72f)
slavi

rod

1.

kaplanství, a 1858 fara. titulem Myskovická.

kolébka Studniku,

matematik

V

(*

18.36.

blízkých

z

si-

\'

Eugena

to

hr. Vratislava,

jenž

koupil

ha) od Jos. Mayera, starosty okresu

je též

škole Janovské stávala
Studnika jako

ý 1903.)

Myskovicích ítá

kteí se vtšinou nosí po mstsku.
5.39

Ve

nichž zvlášt vynikl P^rant. Jos.

pansk\' lihovar.

111

domu

.Myskovicích

se
je

zámek

(výmry
Sobslavského. Pi
panství

Sejdeme-li od Myskovic na

oby\-ateli.

()3I

jih.

s

ddic

Roudným

\elkostatku

spatíme na

svahu vísku Sedlecko (198 ob.. 36 dom). Za ní \- údolí |)Ot()ka Cernovického jest samota .Dobrá Voda" s kaplikou.
Od Roudné na sever prochází silnice rozložitým lesem .Hrkami",
druhdy zle povstným; za ním ukrývá se vesnika Doubí (139 ob.),
zvaná dle doubrav. jež tu stávaly. Na právo odtud na výšin. ])i
dležité

silnici

z

Plan k

Hradci Jind. vedoucí, nalézá se ves Košice

—
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ob.. 105 d.), druhdy z vtšího di!u k Táljoru píslušná. K. I«84
postavena byla v Košicích kaple sv. Anny; oltání obraz maloval
daroval B. Kamarýt, dkan v Deštném.
Od Košic na východ rozkládá se kat. obec Krátošická (35() ob.,
54 dom), pojímající v sob 2 osady: násilnici Chabrovice se školou
a podál Krátošice. Poblíž Choustníka leží Skopytce (214 ob.. 33
dom), kdež je zízena škrobárna. Dámedi se odtud cestou k Sobslavi, pijdeme do Bran dlí na (249 ob., 41 dom). V té vsi bývala
tvrz. na níž chlebili Olbramové ze Štke, erbu 3 zlomenxrh devc

(771

i

S nimi jako se služebníky Rožmberskými asto se shledáxáme
na Choustníku, v Sobslavi
v Teboni.
R. 1602 koupil od nich Brandlín Jindich Hozlaur z Hozlau. Jeho

klacích.

i

rodu

odato

pi veliké konfiskaci statk, a po nktervch
Dvorcem a Kvasejovicemi na klášter Zlatokorunský.

bylo panství

zmnách pešlo

i

s

ZÁMEK V MYSKOVICICH.

Na levém behu Lužnice, hned u Sob.Jslavi, rozkládal se Újezd
Nedvdický, jenž. neznámo kdy, dostal se v majetek kláštera Louovického pod Blaníkem. Když Táboi vypálili Milevsko (23. dubna 1420),
dobyli hned potom kláštera Louovického a statky jeho uchvátili. Tak
dostali se Táboi až k samým bránám msta Sobslavi, jehož jako
nepítele hlídali, ležíce na Kostelci Nedvdickém. Bitva Lipanská oslabila sice bratrstvo Táborské, ale pece
potom bylo dosti mocné, že
Oldich z Rožmberka
Zikmund král rádi po dobrém s nim se smluvili.
R. 1436 zapsal Zikmund Táborm zboží Louovické, naež následovala
úmluva o „vný mír" a pominutí všech záští mezi Tábory
a Rožmberkem. Klášteru zbyly tu pouze platy ze dvora Petína
(nyní návrší u Ceraze), jež kn. Jan, probošt Louovický, prodal r. 1436
i

i

i

i

obci

Sobslavské, kteráž za

as pokojnjších

rozprodala Petín v sou-

-
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kromou držbu sousedm na zvelebeni živností jejich. Táboi netšili
z hojných statk svých dlouho, r. 1547 bylo jim zabaveno
jmni jejich,
Újezd Xedvdický. kterýž pikoupili porunici sirotk
Rožmberských (\'iléma a Petra Voka) ke statkm jejich. Petr \'ok,
se však

i

poslední ratolest rodu Rožmberského,

prodal

mstu

1594 týž statek

r.

svému Sobslavi, totiž vesnice Klenovice s Ovínem, Skalici, Ceraz
s mlýnem Cejnovem. Vesce, Mokré, Debrník, Nedvdici, Záluží. Vlastibo, Svákov. ípec a Roudnou za 20.000 kop gr. míšensk5'ch.
:

Nuže, podívejme se ješt do Újezdu Nedvdického Ze Sobslavi
se po most „panském" za Lužnici a potom úpravnou cestou
!

dáme
ke

Svakovu,

nm

b5'valé

vsi.

jejíž

ddiny

zarostly

nyní lesem.

jsou

na výšin nad ekou Lužnicí staroslovanské hradišt se škvárovými valy. Kousek výše na severním svahu vrchu
\'

ukr\'vá se

Chrastiny rozkládá se vesnice
Kostel sv. Mikuláše,

Xedvdice

(287 ob.. 46

nad šírým okolím se

dom).

vypínající,

má podnes

vzhled kostelce a chová v sob prastarou kamennou ktitelnici. R. 1786
zízena byla pi
lokálie
od r. 1855 je farním. K Nedvdici pifaeny jsou: Mokré (lo7ob.. 19 d.), Vesce (165 ob., 30 d.). kdež zídila obec Sobslavská dvr poplužní, když za válek vesnice zpustla:

nm

Záluží (86
32

d.).

farou

ob..

Ceraz

:

12 d.).
(

\'lastibo (383

100 ob..

ke Bráchovu.

V

19 d.),

ob",

63

d.)

a

skrytá za návrším

tchto vesnicích

bydli

Debrník

(198 ob.,

Petínským,

Blatáci.

náleží

zanášející

se

hospodástvím a chovem dobytka, což poskytuje jim tu dosti
prostedk k spokojenému životu, že nejsou nuceni vyhledávati práce
polni:n

v cizin, jako

lidé z

protjší \-ysoiny.

Od Nedvdice na sever ubiráš-li se rozsáhlými lesy, majetku to
Sobslavských, pijdeš do vesniky Radimova, od níž na právo je
Lhot;i Rybová, tím památná, zeji držel koncem X\'L stol. Jeroiiým
Makovský z Makov. znám\' komorník Rudolfa II.. jemuž se zalicliotil
svými známostmi alchymistickými, ale , spáliv peeni" (pro rzné podvody) byl jat a vznn. Sobslavští koupili od nho Lhotu r. 1597.
.\ad Lhotou na návrší, kde píke k Lužnici spadá, strmí skalický
kostel sv. Simona a Judy. poblíž chudých zbytk b\'valé tvrze. A' kozachoval se starodá\n\- obraz umueni Pán. jenž nyní uložen je
Po ostrohu vedle kostela rozložena je ves
Skalice s .354 ob. v 53 domech. Náležela pánm z Rže (bílé. potom
er\(né) a konen Sobslavi, ale drobná šlechta mívala tu dvorce
své. etné mohyly kultury Hallstatské, ano
nálezy z doby kamenné
svdi, že krajina zdejší byla již na úsvit djin obydlena, jsouc dležitou cestou z Podunaji do vnitra Cech. Od Skalice na severozápad
pes Tebíšf (142 ob.. 25 d.) dostaneme se do Zele (848 ob.. 17 d.i.
jejíž vrchnostenská sýpka z daleka široka v oi bije. Jet vesnice ta
stele

v

museu Sobslavském.

i

i

1

—
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vysoko položena (480 m n. m.), ale nad ní ješt vypínají se jako vlny
lesnaté kopce. V Zeli stojí pkn\^ zámek, upravený z tvrze, a pi
zízen je pivovar, cihelna a s\Tárna. Proti zámku blá se škola.
Pifaeni jsou však Zeletí k Hlavatcm, blízké to vsi s 511 ob. v 92
domech, v níž se nachází kostel sv. Ondeje.
Panství Zeleské, náležející hr. Ottovi Harrachov!, koupili (krom

nm

Strkova)

ped nedávném

Frant.

Mašek a

Frant.

Vodanský

za2,050.00(J K.

Jos. Lintner.

ZELC.

XXIX.

OKRES BECHYSKÝ.

Jako Táborský, tak také Bechyský okres má svoji historickou
tradici, ba starší ješt a rozsáhlejší než onen.
Již ve
XII. století mluví se o 'kraji Hcchynském. jakožto území píslušejícím
rozsah tohoto území ze zpráv onch dob vymek hradu Bechyni,
ziti nelze.
Za krále Jana tvníí Bechysko poliiickou jednotku s Ch\'ást
noxskem a Doudlebském, ba r. 1.365 pripominá se k nmu
Písecka. Pozdjší politický vývoj povýšil Bechysko za stedisko celé
východní polovice jižních Cech, což trvalo až do r. 1751. kdy toto rozdleno na kraj Táborský a Budjovický.
Maje podobu, v povšechných rysech vzato, obdélníka, jehož hlavní
osa smuje od severozápadu na jihovvchod a osa vedlejší od jihozápadu k severovýchodu, mezuje okres Bechyský v západ na okres
PíseckS', v severu na okres Milevský, s kterým tvoi dnes jednotnxpolitickv' celek, ve východ na okres Táborský a Sobslavský, v jihu
pak na \'ltavotýnsko, dotýkaje se mimo to v jihov\'chod úzkým
pruhem
okresu \"eselskho, vklínného tu malým ostrohem mezi
Tvnsko a Sobslavsko.
a politickou

a

i

i

—
Vlastní hranice okresu,
ústi
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jihozápad

v

proti

T\'nsku.

poíná \i

potoka Borovského do Lužnice, sleduje odtud na sever v nevelké

vzdálenosti lev\' i^eh téhož až po vtok jeho do ryljnika Šternberského,

odkudž zahýbá k západu a po znaném oblouku mezi Chráštany
a Dražicemi k severu vypnutém, na jihozápad ke korytu \'lta\y, jež
stihne u mlýna Rysikovského; mlýn tento je st\'ným místem trojokresí Piseckého, Týnského a Bechyiiského. Odtud sleduje hranice
pravý beh Vltavský až po ml\'n Dolnolipovskx', odkudž vrací se opt
do stedu okresu na v\''chod ku Dražicm. Od Dražic zamuje hranice
na delší traf k severozápadu a podrží tento smr. sledujíc tu v celku
rozvodní linii A'Itavsko-Lužnickou (až na dva veliké oblouky k západu
u Rakova a hned na to k v\''chodu u Bilinky vypnuté), až po jednotu
Soudný severn od Kenovic.
Zatím co politická hranice vrací se odtud opt na západ k \'Uav.
zamuje okresní hranice k severovj^chodu k Rábu. odkudž sestoupí
na jihov\''chod až po Srlín, aby hned na to vypjala se v trati d\akrát
tak dlouhé k severozápadu ku Zálší. Xad tímto mní se smr její až
ku Podhoí ve v\'chodní, v nmž pak po oblouku u Skr\'chova k severu
vypuklém dostihuje jižn od Nového Dvora politické hranice Táborské,
s niž odtud na dlouhou traf splývá.
Celkovj' smr od severozápadu
k jihovýchodu mní na soumezí Sobslavská a Týnská, kde jihovýchodn od Komárova, obrací se na západ a stihne po velikém oblouku,
jimž na jih obchází rozsáhlý revír Kozelecký. u Vel. ekova pítok
Lužnice, Židovu strouhu. Od ekova zamí hranice k severu a severozápadu k Rosinu, a podrží tento smr až k uvedenému rybníku Šternberskému. Úhrnná délka této hranice iní asi 120 km: takový je tedy
obvod okresu, jehož plocha vykazuje Zi\'í)l km-. Vidli jsme. že hranice neprobíhá v jednotné linii, ale že iní etné a znan veliké
(iblouky. Dejme tomu, že by okres ml podobu kruhu o ploše 23r(i7 km'.
jeli známa plocha kruhu, vypoteme snadno jeho obvod; obdržíme, že
iní v našem pípad 53'9 km. Tak získali jsme dva obvody: onen vymen\', skutený o I2() km. tento ideální, z plochy kruhové získan\'%
v délce 53'9 km. Porovnáme-li nyní dlením ob tato ísla, o kolik ono
je vtší než toto, obdržíme tak zvaný v\-\oj hranice nebo lenitost její
jež je

nám mítkem

i)ro

I)ipad obnáší lenitost

tato 2'2

:

1,

záhyb

a zákrutu. \' našem
což znamená, že délka její vzhledem

velikost,

její

na etné oblouky je 2'2krát vtší než jakou by mla býti, kdyby pi
]jedpokládané kruhové podob okresu všecky záhyby její odpadly
a ona mla tvar pouhé kružnice.
()dlehlost nejsevernjšího a nejjižnjšího místa okresu obnáší asi
(»"I2' ili 23 km, odlehlost nejzápadnjšího a nejvýchodnjšího asi ()"lfi'2n"
ili 22 km. Byly by si tedy ob osy jeho rovny. Za vlastni dlnou osu
míižeme však považovati linii Komárov-Bernardice o délce 19 km. za
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osu

pínou

pak

linii

kolmo onu

a Cernešovicemi,

(lany

v

délce

protínající a jdoucí

9V2 km\ délkový

severn

pomr

Hvožobou 2:1
málo jihonati

práv o obdélníkové podob okresu. Jen nco
vxxhodn od prseku obou tchto os leží hlavní msto možno

svdí

tu

;

tedy

považovati polohu jeho za centrální.
Hlavni vodní rýhou okresu je eka Lužnice. Tato vstupuje na
pdu jeho nad Dobronickou papírnou (369 m), majíc již tu smr od
severovv'chodu k jihozápadu, kterýžto smr zachovává po celý jjrtok
okresem, jejž opouští u jednoty Kosínské (.350 m). Až
po Bechyni je rulové údolí
její úzké, divoce romantické,
provázené skalními stnami,
jako všech
vodních r\'h
v okresu, pokud vyryly sob
koryta v rule
od Bechyn
šií se v poddajném útvaru
tercierním
na 200— ,30(l ///.
jsouc však
zde vroubeno
;

i

obou stran vysokými, lesnat5'mi stránmi, neztrácí nijak na svém pv^abu. Úhrnn;i
s

.^'

délka. Lužnice v okresu obnáší

I6'2

km; pímá vzdá-

lenost mezi Dobronickou pa-

pírnou

a

km

Rosínem

toliko

tedy záhyby a zátoce délku eky
o 4'7 km. takže vývoj její,
1

I

5

pomr
1-4:

;

to

zvyšuji

obou délek, iní

1.

pítoky v okresu
Lužnice
na pravém

PARTIE ZE .ŽIDOVY STROUHY'.

X^eliké

má

behu: Smutnou a potok
djkova (okres Sedlecký)

Smutná,

vody s\é

u Xaokresu nad Srlinem (304m).
protéká jím až po ústí své u Bechyn (332 m) v erných oklikách smrem
od severu k jihu, rovnobžn se smrem rýhy Vltavské. Pítoky její jsou
nepatrné: z leva jen bezvýznamné strže, z pravá pak potek od Rábu.
ústící u Srlína, struha z rybníka Levišfata, skrovná rýha pod mlýnem
Viktorou a stejn nepatrný nad Bechyní se vlévající potok Plzina.
Vzhledem na etné zátoce obnáší délka Smutné v okresu I.S'8 km
(pímá linie 10 km, vývoj \'6:\), s pítoky (dvojpotok od Rábu 9"6,
výtok z Levištat 22. potok pod Viktorou 0'8, Plzina lYi: strže z leva

Borovskx'.

a vstupujíc na

pdu

sbírajíc

;

-
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\'l km) dohromady 3r7 km. Borovský potok vyvrá z ryl)nik jižné od Milevska, vstupuje do okresu pod Bílinou (460 m) jako
íalový potok a protéká jim, mné jméno v p. Borovskx', stejným

Úhrnem

a

smrem

jako Smutná,
v koryt daleko rovnjším; pi^i výloku z ryl)Šternberského
odchyluje
se tok jeho od hranice okresu, k níž se
nika
vrací teprve pi^i samém ústí (352 m). Délka jeho v okresu I0'6 km
(pímá linie 10 km), s jediným pítokem od Kenovic (z pravá nad
Bernardicemi) I2'l km. Z leva pijímá Lužnice více potok, avšak
daleko menších: smr toku jejich, až na Židovu strouhu, jde od v}'chodu na západ. Hned u Dobronické papírny vnímá dva bezejmenné
rueje: nad papírnou z lesa ,V oborách*" picházející (2'1 km), pod ní
p, ze „Zádušního lesa' u Tebelic (3'2 km. s pítokem z pravá 3 8 km).
Po struze pod Dobronicemi (r5>&m) pijímá nad Hutmi p.\'šechlapsk\'
od Všechlap (48. s pítokem z leva 6'7 km) a p. Smoleský z dvou
pramen od Šmolce a Sudomic. ústící u jednoty Švestky (i s pítoky
8'
km). Židova strouha, od Hor. Bukovska a Bzí, vstupuje do
okresu u \'el. ekova a protékajíc jím v délce 8'7 km ústí 2 km pod
Bechyní; hluboké, romantické koryto její, vzácné krásy pírodní, jeví
se býti pokraováním r5'hy Smutné, s druhé strany do Lužnice se
vlévající. Z pravé strany sesiluje ji odvodovací kanál od Nové vsi
s tímto obnáší délka Židovy strouhy v okresu 14'3 km.
^'ykazuje tedy veškerá vodní sít v okresu 96"4 km. to jest na
km" plochy 042 km délky vodní rýhy (:= hustota vodní sít).
Tak jako v sousedním Táborsku, zde základem reliéfového obrazu
okresu je tok Lužnice, k níž se jakožto nejnižšímu místu s obou stran
I

i

cel\' kraj

pánvovit

Nadmoská v\'ška nejbližšího okolí Lužnice,
pítok obnáší 400 m. A'\-šky 500 m dostihuje

níží.

po celém jejím toku

i

severovxhod. v lesnatém

pásmu, táhnoucím se od
Táborská nad \'šechlapy a Smolí. Celkový ráz kraje pi
prmrné výšce 450 m je mírná, povlovná kopina, hojn zalesnná,
jen v rulov5'ch korytech tok povahy horské a di\oké nabývající.
Útvar práh orní zastoupen je v okresu vlastn jen rulou, nebof
žulový pruh v západním Rakovském ostrohu je plošn bezv5'znamný.
Velmi rozsáhle zastoupen je však tercier, tak celý jihov\'chod okresu,
od A'yhnanic, Smole, Režerovic a Beznice náleží tomuto útvaru
(oligocen a miocen) a skoro ceK' pravý beh Lužnice (až po Sedlec
mimo to celá stední tetina ])Otoka Borovského.
a Zbšice v severu
rule písitjší, v ietihorních
Svršek pudy jsou písité hlíny.
vrstvách hlinitjší až jiloviljší; v tchto také je pda hlubší, v oné
více kamenitá a skalnatá. Z plodné pdy pipadá na role l()6"36, lesy
89-92. luka 13-87, pastvy 9*38 a zahrady r64 km-.
Klimatický ráz kraje pi nepatrných rozdílech v\''škových je dosti
vvrovnanv: je to prmrný'- typus stedoeský, s roním prmrem
krajina jen

Malšic

v

z

1.

i

\-
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C v nižších a 7° až 8" C ve vyšších ástech a se
úhrnem 600 — 700 mm.
Budiž vzpomenuto klimatu zdejšího
je
])o stránce hygienické;
zajisté úelno uvdomiti si, že okres Bechyský náleží k okresm

teploty

8" až 9"

srážkov\''m

i

nejmenší úmrtností v Cechách; zdravé podnebí, hojnost rozsáhlých
les, nedostatek prmyslovkách, vzduch otravujících závod, nádherné
scenerie Lužnice, Smutné, Židovy strouhy
jen trochu více pochopení
pro cenu zdraví a trochu více citu pro krásy pi^írodv, a v lirzku bude
míti okres více svých „Libušiných lázní."
Obyvatelstvo okresu je v\'hradné rolnické; znanou ást pdy
vlastní tu velkostatky, potem 3.1 Ti^eba pak že v konených íslech
s

—

PARTIE ZE „ŽIDOVY

STROUHY^

vykazuje okres vzrst obyvatelstva, možno
R.

1890

napoteno

1,3841

ob\'v.

(bez

i^íci,

že tohoto zde ubývá.

vSkr\''chova,

k Milevsku), v r. 1900 (v 32 místních obcích, v tom
toliko 14047, tedy plus 206 oby v. ili sotva \'5''l„.
jist daleko stojící za

nutá

tu již

pirozeným vzrstem, zejména

malá úmrtnost. Povšimnuti pak

kter\'

pak pipojen

msto.
pírstek
I

I

mstys)
za

10 let

uváží4i se vzpome-

zaslouží, že mezi místy vy-

kazujícími úbytek obyvatel (Bežerovice 29, Bojenice 36, Cernešovice 46.

Dražíce 28, Komárov 30, Rákov 32. Srlín 2.3, Sudoméice 31, Svatkovice
41 a j.) nalézá se také hlavní místo okresu, kdež zajisté úbytek, teba
nepatrn\' (9), padá velmi na váhu. Naproti tomu pekvapuje vzrst
nkter\'ch míst. obnáší-li na p. u Opoan (r. 1890 ítaly 1148 obyv. ).
pipadá v okresu na /:m- toliko 61 obyv..
hned celých 23'47o-

Prmrem

—
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prmr

])ráv o polovinu mén než kolik obnáší
zemsk^v (122 obv\atei). — Skolshi národní (2 školy meštanské, v Bech3'ni a Bernardicích)
ítá úhrnem 42 tíd. to znamená jednu ti^ídu na 335 obyvatel (v zemském
úhrnu na 346 obyv.) a na 5'5 km" plochy (v zemském úhrnu na 2.9 km-).
Mimo to honosí se Bechyn r. 1887 zízenou c. k. odbornou školou
keramickou, jedinou eskou školou toho druhu.
Nepoítáme4i silnice, vodní dráhu Lužnice, jen pro vory splavnou,
a Vltavy, jíž se okres úzk\'m krajem dotýká, je okres po stránce
kommunikaní na tom dost neutšen. Transversální dráha. .Milevskem
probíhající, nedot^ýká se

do

Bechyn nabude

vbec

jistého

jeho hranic, elektrická pak

v\'znamu hospodáského

traf z

Tábora

teprve prodlou-

žením do T\-na nad \'ltavou.
Okres BechyskS' poítá se mezi nejlesnatjší okresy v království.
Ze strany sobslavské za rozsáhlou vesnicí Svinky, Komárovém
(se školou a pknou kaplí). \''vhnanicemi. nkdy sídlem proslulých
Roubík z Hlavatce. pi
rybník, z nichž nejvtší Vyhnanický
a Rytí (s mlýnem), rozkládá se velkolepá obora Cernická. Povstala
r.
1586. Bežan vypráví: Toho také asu obora pro
pi vsi Sudomicích v lukách a ddinách, všechnch osedlých na též vsi se dotýkajících, na panství bechyském nákladem pana Petra \'oka z Rožmberka udlána a zví osazována ... R. 1590 Vincenc tesa z Jílového udlal v oboe ohradu pro bažanty ku hnízdní. R. 1592 Jiík
Homt z Harasova. hejtman bechyský. zjednal Jana Vlacha o udlání
sUulnice v oboe sudomické zhloubí
sáh, zšíí zespod tí
—
a navrchu
loket. Pvodní obora
naz\'vaná nejprve sudomi;kou — mla rozmry mnohem vtší než nynjší. Kdežto tato (X)
ruce 1781 zaujímá než 2()68'84 Aa (vetmo 6 rybník), zaínala ona
revírem kozeleckým kolem dvora
(rybník), rybníka Rožmberka a rybníka Nadje (z r. 1591 nyní dvr) u Komárova, potom až
•k vesnici Cernešovicím v délce asi 11 km,, v šíce asi 4"4 >^/« na ploše

ad

zv

ty

ty

Nmce

;

a;-i

a

451)0 /z.

Ubroxky

Ponvadž

pokoji za tžk\'
leží

obyvatelstvo vesnic

ernic, Benešova

na

nkteré

Novou \es. Také k vli
peníz j^ikoupil r. i58íi statky Beznice a \'yhnanice.
mírném, k jihu se nížícím lázu 500 m nad hladinou.

poddané do okolních a

Obora

z\

sužoxala. zrušil Petr \'ok ty ti ddiny, rozsadiv
])ro

zbytek

založil

Dobu založení pamatují obrovské duby (odhadnuté na 25.000 m^) a stará
hájo\na cernická, stojící v místech nkdejší tvrze vladyk z ernic. Rožml,S9í— 93 sídlil
berský nadlesní
první Václav Kapík se uvádí v
na samot ..u Pousar v lukách" nedaleko Sudomic. R. 1766 postavil hrab Paar h\'zdovitý zámeek lovecký, r. 1792 byt pro nadlesniho pi hájovn v ernicích. Stav vysoké zve kolísá mezi
150
200 kusy. erné pes 2(X) hlav. Nad oborou bdí myslivci na Certovn. v Sudomicích. na Marunce pod správou nadlesního

—

—

1.

V ernicích.

V

revíru

nazývaný „Paní

zámku stavby na
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marunském

Anny

stával velkv díevnv pa\iIon lesní
vulgo Paanín. kteréžto jmno i)íenesli po

nejbližší rybník.

Cernická obora pro útulnou polohu, vzorné lesní
hospodáství.
úpravné cesty, rzná nádherná zátiší náleží k
nejrozkošnjším místm
v království.

Kolem velikých rybník vyhnanických. obejmutvch svtou
tuných luk a houpavými vrškv vvsokvch borovic." kráéíme

zeleni

okresní sdnicí, která ji protíná, stedem
lesních "velikánv. Smrk. borovice podrstá bujným jahodiním
a maliním, z nhož veliké žluta\-é
kapradi \-ytycuje rozeklané listy, prastarv
dub s obr^zki^m .Matkv Boží

HR.AD DOBRONICE

kývá šedivou hlavou nad miliony trpasliích soused-kvtinek mavé.
rozi)odi\né barvy, mnohdy
ueného výletníka svým druhem pekvai

zpvák

pujících,

tisíce

mocný

pece lahodný hymnus daleko

a

linkého rueje.

namáhav

božích

rozlévá

za

krásného

jarního

jitra

široko, až se zastavíš u

ma\ysokou travou ku shromažkterá nebojácn, lidem zvyklá,

se deroucího

dištím , vysoké" nebo ..erné'" zve,
velikým okfem mezi pastvou o t zavadí, dál si nikoho nevšímajíc,
a mimodk vydechneš: Krásný vzhled je na ten eský
svt. Jako
kišfálový palác svítí do zelen bílý lovecký zámeek, podlouhlá
-iesovna", pi samé cest uprosted ovocné zahrady, a pes
sudomickou hájovnu jako hrot obrovského kopí k nebesm i)ní vž starožitného, gotického kostelíka \'šech svatých v Sudomicích.

Na
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od obory po kopcovitém terrainu blají se vesnice
proZ tch do bechyského okresu patí: veliká a bohatá ves
ti n. v\'chodišt váleník Hájk
z Hodlína. se školou a istou
kaplí, pi umle založeném, odvodovacím potoku na obou bi^ezích
vysoko položená Bi^eznice. taktéž se školou. Zde stávala pevná tvrz
.Majnuš z Beznice. níže Cenkov. Xedaleko .Židovy strouhy" za Vtjskokem a Borem (416 m) na levo Xuzice, na právo Hodonicc.
jádro pozdjších blat tvoí Jamník. prý po eskobratrské sekt
Jamník tak een\', a Blatec. Od nho smrem k Sobslavi spatuji
se známá rašeliništ blatecká. kde kopají „borky". ást pdy blatské
najm v oboe a u Sudomic útvaru tetihorního obsahuje množstxi
jih

slulá Blata.

Hod

NA LUŽNICI POD BECHYM.
tžké, kamenu prosté hlíny, v níž nachází se zvláštní kamenn koule
eené .bechysk" (správnji ovšem sudomické).
.Mezi Lužnicí a oborou nad farní vesnicí Sudomicemi s pknou
-^kolou. \vsla\nou farní budovou leží vesnice Bežerovice, vedle ní
u samé eky na ostrožn starožitnicky zajímavé návrší Hrobko v, v\''še
\es Hut. 7Ait stávaly veliké ^hamr}' bechysk". proslulé v XVIII. st.
na celém Táborsku. Xa pravém behu pod Sibenin\'m vrchem jednoty
Trojáek a Smíšek s adou domk pro devae, kteí zde na obou
bezích skládají prámy. Xa právo k oboe za pkn^-m hájem a širok\'mi luinami kolem v\'stavné kaple kupí se stavení vesnice Smole.
za oborou pod Božími muky .u sv. Jana" samota Lfisy a ves Dudo\-.
Za \'šechlapy pi potku Všechlapskni v údolíku ves Cernešoduté.

-

Ty

vice se školou. Odtud za pl hodinky pes most pistoupime ku vsi
a hradu Dobronicím.
Trosky dobronického hradu stojí na vysokém, jako náhle seseknutém, ale znan píkrém skalním ostrohu, jejž obíhá Lužnice.
Vchod do nich je obtížný, ba nebezpený. Skládal se v dobách své
slávy z nového a starého hradu. Dosud zachovala se okrouhlá vž
a v pízemí jedna sí. Akoli pevnost nenabyla nikdy rozmrii velikého hradu panského, byla dobe spevnna, že považov^ána za nedobytnou. Vice proslula stáím. \" okolí nachází se pemnoho slovanskS-ch mohyl ve velikých skupinách, nkde (u Dobronic samých
a u Senožat) podivuhodného rázu archeolog Hraše objevil nedaleko
;

íf-

^P3Sí~^,

BECHYN.

hradu rozsáhlé polosesuté valy njakého dávnovkého vojenského
táboru, kterému záda kryly veliké rybníky. U prastarého dobronického
kostelíka P. Marie na blízku školy nalezli zlaté ímské peníze z dob

císae Tiberia

chodem
ložili

se

ech

tadv

mohly
z

není

neodvodnna domnnka,

tudíž

pro oljranu

že ped pídržav a také obchodní cesty zavojenskou hlídku, ve které v as nouze

dolejších

ímané znanjší
brániti celé legie.

R. 1230

kovi

—

rodem pán z Dobronic. Hlavn o Vlpolovice XIV. st. zachovalo se hojn listinných

setkáváme se

Dobronic

z

s

jeho rod nevyhynul, držel hrad Dobronický v husitských
válkách Oldich z Rožmberka. Veliké dležitosti nabyly Dobronice
1)0 zániku nedalekých hrad píbnických. jsouce shromáždištm výpra\zpráv.

Akoli

i

-

80

-

Táboru. Po smrti Uldi^iciiov (1462) pišly Uobronice do rukou
Vít\' ze Rzavého. V jeho rod zstaly až do r. 1534, kd}^ polovici
dobronického zboží trhem získali brati^í Hozlauerové, jejichž potomci
1592
druhou polovici na se potáhli. R. 1621 konliskovánv
r.
])0
Bohuslavu Hozlauerovi. Po nkolika zmnách majitel koupil r. 1691
Dobronice ád jesuitsky u sv. Klementa v Praze. Po zrušeni ádu pipadly r. 1773 studijnímu fondu a r. 1825 po veejné dražb spojil je
kníže Karel Paar s Bechyní.
Xa západ otl Dol^ronic nedaleko
íky Smutné v pkné krajince s kostelem Nejsvtjši Trojice Boží nachází se farní ves Rataje, kolébka
rytíského rodu z Rataj. Posledn
známý Mark\art z Rataj stranil Jiríkc)\i z Podbrad.
Podle náhrobku
proti

i

chrámoxých

vXM.st.

vládli

ratajskou

\'ílové. ])o nich di>

txrzí

U)21

r.

Hozlauerové. kter\mž k ruce Adama
ze Šternberka na Bechyni Rataje
konfiskovány. V Ratajích se narodil
Jan K. Hraše. esk}' spisovatel
(2.

dubna

22.

kvtna

Pes
Senožat

r.

lH4n.

t

v

Xáchdd

1907).

Šibeniní vrch
piblížíme se

(4.')1

///

)

od

ku

staro-

dom

s2109

slavné

BECHYNI. Má
oby\'.

(

\'

BECHYNI.
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Bechyská pedmstí

Zaeí, Lišky

a Pražské pedmstí. Xejlepší pohled na msto je

slují

HLÁSKA .KUHOUr- KATOVNA

es.

s

návrší

mlýnem

sudomické

silnice

SmidinLíro\'_vm.

nade

Xa \ysoké

a rozsáhlé ostrožn, kterou tvoí spojeni Lužnice s íkou Smutnou,
od jihu na velikém balvanu vystavenou „Katovnou" poínaje. \e výši
60—70 m vypíná se malebnx'- hrad. za nímž níže kolem prostorného

námstí msto s kostelem sv. apoštola Matje, škola keramická, proslulé lázn Libušiny. Nad Lužnicí na samém behu z bujné zelen
ovocné zahrady vztyuje své soumrné gothické tlo skvostný- chrám
nkdy minoritský (založ. r. 1241. obnoven r. 1491 od Zdislava ze Štern-

Xa nebevzetí P. IMarie. Blízké lesy. panská
ekami jako temný pás plkruhem od jihu sví-

berka), nyní Františkánský

obora daní s obma
rají blavé msteko. Xáleží mezi

nejstarší

a nejromantitjší v Krá-

—

81

—

zmínku o Bechyni uvádí listina v r. 993. Kosmas r. 1 125.
Podle toho. že ve XII. stol. sídlel zde arcijahen bechyského. nad jinc
obsáhlého (7 dkanát) arcidiakonatu, dá se dle analogie souditi, že

lovství. První

Bechyn

náležela pražskému biskupovi.

V

stala se krá-

XIII. století

—

sídlem soujmenné župy. Jedna vtev pán z Benešova se
psala z Bechyn (1284—1360). Jsou po ruce zprávy, že Jan Lucemburský dal ohraditi msto novou zdí, silnou k severu, slabou nad Lužnicí i íkou Stebnicí (n. Smutn\'' potok). R. 1397 patil bechysk\' hrad

lovskou

moravskému

markrabti.
jenž jej r.
Herbartu
z Kunštátu.
Roku 1410-20 sedl
zde známý oblíbenec krále Václava
Jindich Lefl z Lažan, po jeho smrti
Joštovi

.

1406 postoupil

— rann

byv smrteln v bitv

j

"I

^

u \'y-

šehradu pobožn skonal na Bechyni po Všech Svatých r. 1420 —
syn Hyncík z Lažan. píznivec Husv.

Zdá

se,

že

z

návodu Hyncikova odhromady pod

bývali husité své první

Aspo
nala se
z

Bechyn.
hlavní taková schze kopod vdcovstvím Mikuláše

nebem

šir\'m

Husí

na

v

den

okolí

sv.

Máí Magda-

na vrchu eeném Holý mezi vesnicemi Chráštany a Kolomici nco pes hodinu
od msta. Místo obdrželo biljlickíjméno ,hora Tábor", kteréž pojmenování po vzniku nynjšího Tábora z lidské pamti vymizelo. —
Hyncík. stav se hejtmanem vratileny

(22. Vil.)

slavsk5'm,
to

1419

odekl se

husitství.

Za

Prokop Velik\' po udatném tyodporu posádky dobyl Be-

DKANSKY KOSTEL

SV.

MATJE

V BECHYNI,

msíním

chyni v listopadu

r.

1428. R. 1471 získali zboží brati Zdislav,

slav ze Šternberka, po nich

r.

1528 Krištov ze Švamberka.

1595 vládl panstvím Petr Vok. poslední

Jan a Ladi-

Od

r.

1572 až

Rožmberkovec, jenž starý hrad

skoro celý pestavl. Potvrdiv r. 1594, 15. srpna bechyským mšfanm
stará obdarování (již r. 1444 naz\>vají je starodávnými) prodal r. 1597
Bechyni se Zelí p. Adamu ze Šternberka. R. 1700 jediná dcera Jana
Josefa, hrabte ze Šternberka. Marie Terezie, pinesla Janu Leopoldu
z Paaru Bechyni za vno.
Poknéžnnv' rod jeho drží 5977 ha ítající
aliodni panství zdejší dosud. Nyní Karel kn. Paar. Msto Bechyn má

—
obecnilio majetku

166 ha.

ai

—

— Uprosted námstí

stojí

ve výši 407

m

nad hladinou (z r. 1884) kašna, proti ní dékansk_v kostel, pvodu románského: ale r. 1613 manželé Magdalena a Ondej Holušický skrze stavitele Jana Schutze z Ces. Budjovic dali na míst staré budovy postaviti
gothick\', jenž r. 1740 barokov\'mi opravami byl znesváen. V knžišti visí
velik\' obraz Sv. tí král od Petra Brandla. Povsil jej sem r. 1780 z kostela ve Smiicích Jan \'áclav Paar. Ve svatyni si povšimneme cínové
ktitelnice z rukv konváe Jana Mrkviky (XVI. st.
lampy, pi
Nenyi mramorové kropenky (poátek XVII. st.), v panské oratoi
kachli (ze X\'I. století). Xa dkanské budov hlásá pamtní deska
(z r. 1888). že v Bechyni jjsobil knz-buditel, výborn\' Cech. spisovatel František J. Sláma od roku 1841-1844.
Z jihovýchodního rohu
námstí pijdeme do bechyského hradu. Procházíme
starožitnou branou do nádvoí, v nmž na pra\'o.
v místech nkdejších ped),

vné

'

hradních píkop,
slušnou jízdárnu,

spatíme
pivovar

kamennou kašnou

s

a ti

bašty.

Proti

1660)

(r.

jízdárn
Hoz-

dm

zvedá staré elo
kdysi
lauro\ský (XM. st.
zimní sídlo ]ián na Dobro),

nicích.

VN1TÍ<EK

DKANSKÉHO

ství.

MATJE

KCSTEL.A SV.
V BECHYNI.

nyní kanceláe pan-

V zadu za domem

vysokého

štítu, s

sýpka

kamennými

ozdbkami na oknech dveích, siln eské tvrze pijioV zahrad u sýpky stával
i

mínajíci.

kostel sv.

Pvod

sýpky sahá do X\".

Ludmily, o

nco dále
— snad to

známo, kdy po\'stal
Ludmily (\lastn obyejná

Rožmberk pro eské
je

zrušil.

bratry.

nov.

b\'val

Oba

Zámek nynjší podoby,

zadní

]iestavbou.

prvním poschodí

\-('

luzné hony a zvíata.

\'

jMý

rozbourali
jak

patrona rytí. Není

již

r.

—

vybudoval
1792 — 95.

eeno,

;

sv.

prv\'

Petr

\'ok

Císa Josef

povstal štdrostí

II.

])0-

rodu Rožmberk. Pední ást zcela
pízemi nachází se staroeská kuchyn.

svtlém

Tamže

sv. Jií,

pvodní zámeck\-

modlitebna)

sledního vladae krumlovského
A'

st.

kostelíek

z

korridoru

<z let

1587

— I.S<)0)

vyobrazeny

s]iatrime zbrojnici s nádhern^vm stropem

obrazy eských král a majitel Bechyn.
V „soudní síni" umístili starožitnosti, nalezené \' mohylách ratajských
|)odle erbu
a jinde. Za novým zámkem leží staiý s bránou lX\'I. st.
(

r.

1600).

Xa stnách

\isi

).

—

83

-

rožmberského. Podivíme se zbytku tverhranné vže Jelenici"
velikému prjezdu, v nmž stojí veUké dlo, eené dietrichstejnské

pvodu
t.

j.

(r.

I544j.

Pod

mstem

Františkánsko'.

na

stráni k Lužnici v

Pamti

jeho vypráví:

malebné poloze tpytí se

Anno Domini

klášter

1490 v pátek mezi

oktávou sv. Františka (8. íjna) byli uvedeni do msta Bechyn bratí
minores de observantia skrze ctihodného knze br. Antonína z Lipic,
téhož ádu místoprovinciala v echách a to vlí pán ze Šternberka.
R. 1501. 29. dubna položen základ kostela toho skrze pana Zdislava
ze Šternberka a na Bechyni, píznivce a otce brati nejhorlix jšiho
Klášterní chrám je stavba gotická
o dvou lodích s klenbou líbezného
útvaru e. diamatora. V presbytái
nalezneme dv staré ezby: Ukižo.

van\''

Kristus a

Panna Maria,

.

.

držící

na klín Ukižovaného, z 15. a 16. stol.
)brazy na poboních oltáích sv. František Serafinský, sv. Antonín, maloval
Karel Sketa. Renaissanní chórové
lavice, bývalé bratiny literát mají
letopoet 1711. Xa kížové chodb klášterní vedle dveí do kaple sv. Karla
Boromejského zaujme naši pozornost
(

:

kamenná kazatelna

gotická.

Ve

ve-

likém a vzdušnéin refektái konvenlnim

krom

i)kného portálu nalezneme
obrazy,

legorické

v

knihovn

al-

dva

rukopisy (z X\'. stol.), z nichž
vyniká: \'vklad na ei Boží.
V
samém až na Paškv VCHOD DO BhXHYSKEHO ZÁMKU.
není zajímavjší stavby.
a Burdv
Za to vyniká na pedmstí budova (roku 1883—87) školy keramické
(renaissanní) se stálou výstavkou žákovských prací a proslulé Libušiny lázn. Již r. 1728 uznány jsou za velmi dobré s konstatováním.
staré

mst

dm

vodu arseno-lithnato-železitou. 17 Bechxn pi silnici
I66,S hrabata \'áclav. Jan a Ignác Sternberkové
r.
hbitov s kostelíkem sv. Michala. Okolo židovského hbitova, u nhož
vidti zbytky bašt a mstských zdi hradebních asi za tvrt hodiny dojdeme do milého zákoutí lesního ,na Poušti" se star\''m kostelem
a myslivnou. O zdejší skupin .kamenného stáda" koluje povst, že
zkamenlo pro zloin pasákv. Znak msta: Hradby stíbrné s cimbuím.
ve zdi otevená brána s nadzdviženou míži. Za hradlwmi na oboi
koncích dv vže s ervenvmi stechami — mezi nimi ernv orel
že

pramen

Opaanské

hází

založili

•

—

84

rozpjatýma kidloma, na prsou \e štitku modrého lva ve stnljrném

s

Znak daroval mstu král Vladislav r. lóll.
Za daní oborou (obrkou) pod vrchem Babinou rozkládá se pkná
\cs Hoždany. u nich hájovna Dubov}' vrch. na západ Dražice
s Wanovem a samotou ..Zelená hospoda". A" Dražících je zámek
kapli s\-. Mikuláše. Xa zdejší tvrzi sedli: Vítové, Záetí, Svatkovšti
]ioli

nesoucí.

^^

Dobrohošt.

z

Lipovští

(1623-1720),

Puttingové
Klenové, od
r. 1806 rodina Paarovská.
Skrze vésku Kar lov na
sever pistoupíme k Svatko v c ú m. Nedaleko osady stával farní chrám. \es

lamu.

z

z

i

tvrz

a

ini#B

í

,,!'.«•

^^

(r.

o b

I)

r

o h oš

Od obou

1384).

t

míst

])ojmenovali se vIad\'kové

Svatkovšti

kteí
r.

tu

Dobrohošt.

z

hospodaili až do

Pi

1621.

konfiskacích

získal to zboží kníže I^ob-

kovic kjistebnici. R. 1637

pipomíná

pustá

se

tvrz

Dvr. o\ín

Svatkovice.

a myslivnu pikoupil liaron
Bretfeid

Josef
liku.

\'ese-

Borovany a

.Mezi

likou

k

vsí

ve-

liadticemi

rozkládají se hluboké lesy
\-

X\'f.

Blata,

WXllREK KLÁŠTERNÍHO CHRÁMU V BECHYNI.

biny

století

jakož
(hory)

nazývané

ást
dosud

Ba-

u

sluje.

Pozdji pojmenovány
vír

re-

podle vésky Nepomuku s pohodnicí. nyní jim iikají
Nejvyšší místo v nich pod Zbšicemi nazývá
Padlkách. Borovany a Zbšice tvoixaly jedin\'' statek,

ne|iomuck\'-

ratajské a hemrovské.
se

na

na

nmž

bratrské

sedli
jednoty.

drahn asu Bechyové
I^oslední z nich Ondej

z

I^ažan.

straníci

esko-

rodovou državu
nad rybníkem stojí

prodal

roku 1623 opaansk\''m Jesuitm.
U Borovan
kaple sv. líosalie z r. 1682. Bechyn sousedí s Bojenicemi, nkdy
\sí kláštera milevského. V XVI. stol. ji osedli Svatkovšti. roku 1610
Lipovští. Z tch Adam na Dražici daroval Bojenice pražsk\-m Jesuitm.

—

V

Bojenicich narodil se

r.

1792,

85

16.

—

kvtna knz-buditel

Franl.

J.

Slama-

svou obranou jazyka eského. Zemel
v Marianskj^ch lázních r. 1844, .5. srpna. Celé
krajince vévodí svou vyšší polohou (469 m) msteko
Bojenickx', spisovatel, prosluly

jako bechyslu'

dkan

BERNARDICE,

stulené ku prostornému

chrámu

Pán

sv. Martina,

v nmž budí pozornost pkn\' poboní oltá sv. Františka Xaverského.
Kolem velikého námstí táhne se k vNxhodní stran poadí farní budovy,
škol, ostatek, krom ješt výstavné pošty, sam\'' domek pízemní, byty
to 1)0 nkdejších proletáích, kteí tu v letech 1870—80 dobe emeslovali. Bernardice založili klášterníci milevští. Ješt r. 1574 vládl zde
podacím právem opat milevský, r. k588 však již Jan Bechyn z Lažan.
Ješt v XV. stol. stával v Bernardicích druhý samostatný dvorec,
majetek rytíské rodiny ..od
Dubu"; na
píi vodné sídlila chudá vtev rožmberská
Bernard 1293). Bušek a Dobeš
(— 1365) erbu rže. R. 1606
koupili pražští Jesuité od Anny
Puchfelderovy zámek a pl
msteka Bernardice se vsí

nm

(

Podolském. V dob reformaní nabyli druhé ásti a postupn
1621

i

jiných okolních statk:

blízkého Ivolíšova. 1623

Borovan a Bojenic. 1669 OpaNÁHROBKY NKDEJŠÍCH DRŽITEL
an. 169] Dobronic. K. 1773
V KLÁŠTERNÍM CHRÁMU BECHYSKÉM.
Bernardice
studijpipadly
1823
fondu,
od
nho
r.
nímu
veejnou licitací Karlu knížeti Paarovi k Bechyni. Znak Bernardic se
vypisuje takto: Mstské hradby stíbrné ídkého cimbuí se 4 oteven_vmi branami, v nichž visí nadzdvižené míže. Za hradbami též 4 vže.
v každé okno a pod oknem lev. I. a 3. modré barvy ve zlatém poli
hledí k levé, 2. a 4. zlaté barvy v modrém poli ku pravé stran.
Po císaské silnici na východ píjemnou lesnatou krajinou, v níž
na levo leží Ráb a Popovec, dojdeme za hodinku k Srlínu pi
potoku Smutné, nkdy tvrzi s dosud znateln\-m mstištm. Ze Srlinu
pocházel soujmenn\' rod, z nhož v dobách husitských smutn proslul
panoše Pša srlinský. R. 1477 Rynart od Dubu držev Srlin ku dvorci
bernardickému, prodal majetek celý Burianovi z Lažan na Borovanech.
R. 1575 koupil ást Srlína od královské Koruny Krištof ze S Vamberka,
r.
1578 cel\' Srlín Jan Hozlauer k Dobronici. Jaroslav Hozlauer obdržel
sice r. 1623 pardon, ale r. 1636 ujala zboží král. kom^ora. od ní pozdji

86

—

Ferdinand Prugger z Griinburku. Nedaleko u Srlina leží ves Staré
Sedlo, kde pr\' na vrchu .Strážniku" nkdy stál hrad, však dle pravdy
staroslovanská hlídka, kde se zapaloval poplašný oheii.

—

0'poany (vlastn od slova opar
ves 118 ís. se 1417 ob. es. náležela od pradávna k Bechvni jakožto stedisku statk pražského biskupa, až do válek husitsk\'ch.
Po tch nabylo statku msto Tábor. Po koníiskaci r. 1547 prodal je
král Ferdinand Vítovi ze Rzavé na Stadlci, vnuk jeho Jan roku 1594
Chrtm z Dlouhé vsi, od nichž r. 1623 pešly na Jana Vité z Lilienpatila tvrz místní a v Podthalu a r. 1628 na Hozlauery. K
hoí vsi Držkajov, Peštnice. Zalší se Skrejchovem. R. 1656 koupila
Opaany hrabnka Františka Slavatova, která r. 1667 postoupila zboží
Okres koní Opaanskem.

Opaany)

Opaanm

trhem Jesuitm Jindicho-hradeckym.
fond.

r.

Po

nich

r.

1773

ujal

je

studijní

1825 kníže Paar.

Hrabnka

Slaxatova. rozboivši r. 1657 schátralou tvrz opaanskou,
na získaném prostoru kostelík sv. Františka Xaverského.
Jesuité svatyni zrušili a roku 1732 postavili od základ zcela nový
nvnjší pkn\' ])yzantmský chrám s residencí, které lid íkal zámek,
budovu rozsáhlou. d\oupatrovou. v niž nyní je ílliálka zemského ústavu
pro choromyslné. Panství opaanské ítá 2663 ha. Pod horou Chlumem
(534 m) v údolíku ukrývá se Po db oi s blízkým mlýnem a viskou
postavila

na Hano v s kaplí sv. Františka. Podhoí s tvrzi náleželo k Píbnikám. r. 1459 Matji z Dubce. 1533 ernínm, 1558 Bechyním z Lažan,
1575 Tmínm z Tmic, 1579 Vchýnským na Vitanovicích, 1593 Cábelickým ze Soutic. r. 16.38 Hozlauerm na Olší a Novém dvoe.
Fr.

U KOSTELA SV. MICHALA
V BECITYNL

Teplý.

XXX.

OKRES MILEVSKÝ.

Sledujíce hranici Milevsko-Bechyiiskou západn od Borovského
potoka, shledaH jsme, že se tato dh' severozápadn od Bernardic nedaleko jednoty Soudn\'': okresní Bechyská zamuje k v5'chodu,
vlastní politická hranice Milevská

pak na jihozápad až k

sleduje

k západu k potoku Jettickému, jejž
do \']tavy. Odtud až po Tech-

ústí jeho

tém

35 km tvoí hranici tok Vltavskx'. jehož koryto má
od jihovýchodu k severozápadu. Od Tchnic po oblouku k severu vypnutém, jímž pi ústí Hrachovky ješt jednou dotkne se vod
vltavskjxh, vrací se již hranice k jihovýchodu k Lašovicm, Pedboicm a k Malé Chýšce, u níž zamí ješt více k jihu ke Stíteži
a Radhošti, kde sejde se s hranici Táborskou. Po silném oblouku
u Olší k VNxhodu vypjatém obrátí se u Nového Dvora k jihozápadu,
jakožto spolená hranice Milevsko-Bechyská, v kterémžto smru dostihne pak podél Skrýchova. Podboe, Zbšiek, Popovce a Bíliny

nice v
tu

trati

smr

opt

jednoty Soudn\-.

Mimo uvedené Táborsko ve v\xhod, Bechyíisko v jihu, stýká
se tato hranice v jihozápad s Píseckem, v západ Mirovickem. severu
Selanskem a v severov\'chod s okresem Sedleck5'm. Délka její ol)náší

km\ pi ploše okresu 3~1'~8 km- iní

\2()

tu

vývoj

její

I

'74:

I.

a

pkn

Okres Milevský honosí se velmi
vyvinutou síti vodni.
význam má pro z celé ady tchto jinak mal\'ch tok toliko
mocná tu již vodni dráha \'ltavy, již se okres
celou svou zá-

žixotni

tém

padní hranicí

dotýká; délka

její

v okrese obnáší 33'2 km.

Znanou

závadou plnému \-yužitkováni vodní dráhy této je neupravenost jejího
koryta; toto vroubeno jsouc s obou stran vysokými, píkrými stránmi'
a skalami je dosud pro etné proudy, slapy a peeje Perostix-. So
horské kroucení. Masopust. Baba. Jelen, u Zboených, u Piinku. pod
(

Laxikou
pijímá
uvésti:

Pítoky z okresu
a
v.) volné piavl) dosti nebezpeno.
ovšem Mtava toliko s pravé strany, z nichž jako vtší možno
pohraniní Jeté tirký potok (2'9), H r e jk o vic k}', z rj-bníka
j.

tu

ervené (I7'6. s pítoky 22'9). Sobédražský
(69), Žebrákovský (Dalejský) od Lašovic (7'0, s potokem od
o v s k v s pítokem 40
Capko\v myslivny 92), \^ o
K es nský
od Kamenice f3"5). Hrachovku od Kluenic (4'7) a Jahodn}'- od
Kosobud (4'5). Délka všech tok pímo k ^^itav náležejících obnáší
s touto ÍOO'3 km: mimo to z téhož úvodí vyvrají tu pítoky Biny:
Pedboický (4'8) a Petrovick}- potok (4'5). s nimiž pímá sít
Vltavská iní 109'6 km. Milevsk}- okres náleží však znanou ástí své
plochy také povodí Lužnice, an nejvtší pítok této v Bechysku do
ní se vlévající, Smutná, sbírá tu své prameny. Úhrnná délka této

Zdiru u \'epic, ústící u

1 1 í

i

(

).

i

-
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V okrese i s pítoky jejími: Vlksickým (z rybník pod Tetourovou
Lhotou. 3'9), Milevským (též Branžovickým a Hrzou zvaným, od
Ratiboe, ústícím u Hanova; I7'0. s Rohosovským. Držkrajovským.
Lišnickým a j. 47'9 km). Cedronem a j. v. obnáší 78' km. }ilimo to
má tu své vrchovišt p. Borovský (Jalo\ý. 4'6) a vých. cíp okresu
protéká p. Voltyský (3'9), takže veškerá vodní sít Lužnická vykazuje 86'6 km a okresu \'bec \96"1 km ili (r52 km na každý km'- plociiy.
Náležeje ku dvma velikým úvodím, Vltavskému svým západem
a Lužnickému východem, má okres Milevský, jehož geologickým základem vyjímaje malý rulový pruh v jihu je žula, podobu vzhledem
na celkov\' tvar své pdy stechovitou. Hranu stechy pedstavuje tu
rozvodní linie obou hlavních tok. od níž se jakožto nejvyšší polohy
kraj k západu a východu sklání. Linie tato vstupuje na pdu okresu
od jihu na sever pes
východn nad Jetticemi a postupuje jím
01)oru (569 m). Zvíkov (5A0 m. západn od Milevska), Jenšovický vrch
{556 m). Klisinský (603/72) a Xalesský (663/72), tudíž s tendencí od jihu
již ne v okresu,
pi samé hranici,
na sever stoupající ješt
dosahuje v Ko^lovském vrchu 703 m.
Sklon pdy není obma smry od této linie stejná'; kdežto v západ klesá ona pi korytu \'ltavském až pod 300 m. svažuje do údolí
Lužnice sotva pod A5u ni. (relkový ráz její je však více hornat\' než
kopitý. Pi žulovém svém základu má pda dosti jílu a hlíny (až
32%). Xa lesy pipadá tu z ní pomrn
než v Bechysku. toliko
29-3% (z toho vlastni 41 velkostatk na 4800^0). Z orné pdy (.5 17%)
zužitkovává se
na žito, jemen a oves 56% rozlohy, brampíznivá
bory 18%, na pšenici však sotva 7%. I v tom je patrná
poloha okresu.
I

i

tém

a

tém

;

mén

prmrn

mén

Vtší nadmoská v\''ška uplatuje se ovšem v celkovém snížení
[jrmrné roní teploty (7*'C až 7'5"C) a vtším množstvím srážek
(7()()/72/72). na druhé stran pak, jak bylo již pi Bechysku vz])omenuto,
zvýšením zdravotní úrovn kraje, zde tím více, že okres je vbec bez
i

prmyslu.
Tato okolnost, nedostatek prmyslového ruchu, má však na druhé
vliv, a to na pomry demografické. Pipadá tu
sice ješt
na
km- plochy 63 obyvatel proti 61 oby v. v Bechysku. za to však zde již vysloven oby\-atelst\a ubývá. Kdežto
r. 1890 ítáno tu 24.704. se Skrýchovem pozdji ijipojeným 24.946, nal)Oteno r. 1900 toliko 23.809 obyv.. o 1137 t. j. o 4-6% mén. Úbytek
ten. na nmž úastní se se 1.30 obyvately
hlavní místo okresu, je

stran opt nepíznivx'

prmrn

I

i

msto,

mstys) 43 t. j. 74%
vykazuje!
Transversální dráha, která probíhá okresem, nemá tu takového
významu, aby mohla podnítiti život ])rmyslov\'. a vodní dráha Vltavy.

tak všeobecnN', že

všech

jej

z

58 místních obcí

(i

I

tomu zpsobilá

jediná k

jal<ožto
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laciná

síla

hnací

opt svojí neupra\eností. A tak okres, a
zem, dobe mže se po stránce hospodáské
šuje

i

dopravní, odstraleží
ve sti'edu
poítati k zapadlému
i

tém

našemu Ceskomoravsku. zapadlému však spíše neinností lidi než
pírody, která jen v malebném údolí vltavském rozhodila
štdrou rukou svoji tolik krás a pvab, nanesla tolik jásavých barev
nepízní

života, že

na

Školství

(chlapecká
tídní, 2

chysku

i

ni

vru

sob
mšanské

stževati

v okresu:

nemožno.
školy

nalézáme jen v Milevsku

díví), obecné v 25 místech ítají

úhrnem 63 tíd

tytídní), tudíž jedna na 378 obyvatel a 6
na 335 oby v. a 5-5 kmr).

kn

(3 ptiplochy (v Be-

Jak vylíeno již, má terrain okresu dvojí ráz. Od silnice Ždákovsko-\'oltyské na jih prostupují mírnými návršími zvlnnou rovinu
hluboké lesy najm pi pravém behu ^'ltav\^ jež od Podolská
až
k Tchnicm slouží za hraniní áru. na sever však zdvihá se
pda
na píkrou pahorkatinu, konící pohoím Chýšecko-Petrovickvm.
Dolejší
a úrodnjší ást okresu zaíná na východ mstekem

SEPEKOVEM, proslulým místem

poutním. Má 175 ísel s 1027 obyv.
od pradávna stával hrad. na nmž sedla vtev Vítk
z Price, potomní Rožmberci. V letech I22()— 1277
pipomíná se Vítek
ze Sepekova, patrn otec a syn, erbu rže. Na Budivoji ze
Sepekova,
jenž pesídlil na Skalici (u Sobslavi), odkudž se nadále psal,
neznámým

V Sepekov

zpsobem

získal Sepekov biskup pražský Tobiáš (1279-1290). jeíiož
nástupce Jan IV. (I3UI-1343) zboží toho (msto Sepekov, Skalici
a pl vsi Radtic u Bechyn) obhájil soudem proti Hynkovi z
Lichtenburka, jenž dokazoval, že je zddil po svém tchánu" Záviši z
Falkenstejna. R. 1307 vymnil biskup za Sepekov s vesnicemi
hrad Kivsoudov a Herálec od Jindicha z Rožmberka. Náleželo tudíž msteko

opt k rozsáhlým državám rožmberským

a když vladai r. 1432 nabyli
zboží kláštera milevského, podržel Sepekov od té doby s Milevskem
stejnou \rchnost. Za Rožmberk spravovali statek purkrabí z Pibenic.
i

po

zkáze hospodái (hejtmani) v míst. Odtud pocházel proslulý
mistr Petr ze Sepekova, uitel vysokých škol pražských (1410—143-1.).
jich

Starý kostel sv. Mikuláše (r. 1350 farní) byl r. 1788 zaven a prodán
za obydli. Dosud sliná gotika volá. aby budo\a odevzdána byla pvodní služb. Nad mstekem na protjším vršku stojí nynjší" chrám
P. Marie s farou. Nkdy tu bývala kaple. Tu r. 1730 zboili
a vystavli
novou, svatoborské basilice velmi podobnou svatyni, do mi x. 1733
penesli starobylou sochu P. Marie, eené Sepefvovské. Ivanovník
kláštera strahovského Liard Nosecký. dobrý malí, kostel vymaloval.
V 1. 1761-67 zízena kolem budo\y zdná ohrada s klenutým loubím.
která má ve svých tyech úhlech po kapli (sv. Linharta, Augustina,

-

-
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Jana Nep. a Norberta). Pod horou Beoves (586 m) leží veliká ves
Božetice s pknou dvoutidni školou. Božetice náležely ku klášteru
milevskému podle gruntovní knihy benešovské; r. 1589 žil tu rod \'iléma Lužanského z Luzné. Proti potoku Smutnému mezi Radihošti
(Radhost) a Mlékovém pod vrchem Dobemélick\'m (589 m). nad

nž

leva se vj-tyuje

z

Na nkdejší

sice.

krom
s tvrzí,

tvrzi,

hora Strašák (610 m), blá se vesnika Vlknyní šp\''charu, vládl rod rytí z Vlksic. jimž

dvorce (nyní ves)
nyní úpln zaniklá.

Vra tiš o va
R.

véska Voleveé
na Vlksicích Telaurové.

náležela

1497 sedli

v okolí krom uvedeného ješt: Lhotu e. Tetauves a tvrz, Klokoov tvrz. a Bohuslav Tetaur koupil po
Arnoštovi Smrkoví z Mnichu r. 1548
melice ves s tvrzí.
R. 1572 vešly Vlksice v držení Tmín. po nich Mianm, na kterémžto
rodu s Dorotou, dcerou Janovou, vyženil je Pech Hodjovskx' na Milevšt. Pi konfiskacích r. 1622—3 pišel statek k rozdlení rzným

R.

1546 drželi

rovu

Dobe

rodm.

R.

1687 koupili

milevští jeden,

klášlerníci

r.

1689 druh\-

díl.

ímž zboží zapadlo do panství milevského. Nedaleko Vlksic leží dvr
To skán k a (panství nadjkovské) proti nmu Pe st nice se školou.
ást Pestnic (5 lánuj patila od pradávna klášterníkm milevským,
ostatek Rožmberkm k Sepekovu. Nejstarší osadou v tchto koninách
bude s Modlíkovem Držkrajp\% ves již v NUL stol. pipomínaná.
Ze Sepekova pes milevský potek, nechavše na právo pod vrškem
Planinou ddinu Lišnici se školou, skrze Zálší kolem hory Sádské
(513 ml na Kiž a nov, nebo zacházkou kolem ddinky Rábu —
nedaleko leží Zbsiky, veska s dvorem (147 ha), nkdy svobodnick_vm statekem — skrze Jestebice pijdeme do útulného \'eselika. kdež uprosted parku stojí moderní zámek s poplužím (2AA ha).
Veseliko. též ^'^eselí bechyské jmenované, náleželo pvodn rodu
Od r. 1635, kdy nabyl
z Lomnice, pozdji Sternberkm na Bechyni.
ho Alexandr z Gnterthalu (t 1658), vystídala se zde ada majitel,
z nichž za naší pamti baron Nádhern\'' prodal velkostatek Ferdinandu
Pibylovi a J. Horákovi. Na Veselíku vymel rod Chlumansk\'Th
z Pestavlk Vojtchem, c. k. plukovníkem, r. 1820. Z nkdejší kapliky
zámecké vystavla r. 185! náboženská matice pkn\'', nynjší chrám
sv. Anny, od r. 1857 farní s vesnicemi: Veselíkem, Bílinou.

Kížanovem, Stehlovicemi

a

Bránicemi,

kterážto

poslední

nabyla stanicí dráhy transversální pro krajinku znané dležilosti.
Mezi ni a vsí Okrouhlou rozkládají se veliké rybníky panslxí milevského: Libeák a Ostrov. v\'-še rukaveský.

Od
ttic,

stanice

ležících

Kenskému
slulému

a

Veselíka
na úpatí

Císaskému

velik\-m

Obory
lesu u

mostu pes \'ltavu

..na

obloukem kolem Stehlovic a

rukaveském
Podolí, bží železniní
1.^69//;)

v

ervené", skoro

8(»

m

revíru

j e-

proii

trat ku pronad hladinou

—
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celé íši. S nho na pravém behu eky zakmitne
osada ervená s chrámem sv. Bartolomje. Staré listiny
uvádí ji pode jménem Rufa ecclesia. Sem pati V u s
za lesem Braníkem pi hoe Chmeláku (448 m),
se školou a mnohými samotami a na potijku Hrejkovickém u, lesa e. Buben
položená
ves
o v s kostelíkem
sv. Jana Ktitele ze XVI. st.

eky, nejvyššímu v
se

farní

í,

:

Kuer

pkn

Kvt

V této

pi ece leží
malebnými zíceninami Zvíkova (okres Píkrajince

Podhradí

secký

)

s

\'ýše

.

J ek o v

i

c e.

S o b d r á ž. Ve k á, Ose k,
na východ Rukávec. Hornatá ást okresu zaíná hned
1

u Milevska.

MILEVSKO

(Milena,

Milovicium) msto a sídlo
okresního hejtmanství ítá
419 ísel S2693 ob. Dlí se

na

dv

ásti

i zámecký

:

msto

okršlek.

a klášter
LI

msta

stávala tvrz rodu z Milevska.
R.
184 pan Jií z Milevska
I

založil

pi svém

sídle pre-

monstrátský klášter, jehož
prvním opateni se staljarloch
((lerlacus).

klášter na

a

asem

vzrostl

mohutnou, rybníky

moály dobe zpevnnou,

píkopy

a

hnanou

baštami

pevnost,

zániku

rodu

pevzala

která

obe-

po

zakladatelova

vdí

roli

v celém

okolí. Mile\'ští opatové,

se psali také

pvodn

z

kteí
Týnice. jakž

osada \ místech
kláštera slula, kolonisováním

krajiny,

STARÁ Z\'ONICE PÍU KLÁŠTERNÍM CHRÁMU
SV. .AEGIDA \- MILEVSKU

obezetným hospodaením domohli

se

znaného

bohatst\'i

i

vli\-u.

jsouce podacími pány nemén než 12 far sousedních a více jiných \zdálcnjších. Vystavli krásný klášterní chrám sv. Aegida, driihý Xa\ští\<'ni P. Marie, budovy to, jimž nádherou, vkusem
úpravou v tch
doliách vyrovnati se nemohla žádná jiná s\'atyn na
eském jihu.
i

92

— Milevsko. Král
Po dobytí Pibenic ztratil ád hotové jmní
Zikmund dal klášterní statky do "zástavy pánm ze Svamberka.
R. 1581 ujali je Hodjovští z Hodjova, kterým byly r. 1622 konfiskovány. Strahovský opat Kašpar Questenberk vymohl si na císai
i

ezn

23. ledna v
restituní edikt, mocí jehož
nabyl kláštera panství. Než všecko „zelo chudobou, bídou a lidským pláem", ponvadž msto pi obléhání Zvíkova (r. 1621—22) od vojska utrplo nenahraditelné škody. Ješt
r. 1670
teskní klášterní písa v urbái: ... díve až 18 šlechtických
nyní stoji
rodin zde peb\'valo a všechna obecní bemena snášelo
Milevsko zcela pusté a není tu ií —
mšfanv, kteí by svého

Ferdinandovi

r.

1623,

klášter Strahovsko'

i

.

.

.

ty

dkanství

S

chrámem

chleba do nového mli.

tím

NAVSTIVEN'1

mén

P.

\iastni

MARIE V MILEVSKU.
dobytek

drželi.

Jiniiy bý-

valo 137 osedl\-ch, nyní jich není více než 45 a nejlepší domy
Strahováci mli tu kruté zaátky a to tím více,
poustkou
.

závisti

.

stojí

.

okolní

šlechtici

mšany

proti

opatm

štvali

— le

—

že ze

všecko

podvzalo na se pátelskx' ráz. pi vlídné vlád okálo msto, klášter
daní tak. že v 1. 1780—90 ..na ])anst\i milevském panoval dobr\' ád
V
pozoruhodný jsou budovy: radnice, záložna
blahobyt."
i

mst

i

Bartolomje ze X\'I. stol. Xa cest ku dvoru Stakovu
v píkop stojí starožitný kíž cyrillo-methodjský.
Z Milevska vybíhá do hoejší ásti okresu nkolik dobrých silnic.
Po úpatí Netušila (531 m). s nímž Zvíkov (540^) tvoí mstu ochranné
pohoíko proti západu, vedle korunského rybníka, proti nmuž též
a chrám

k západu

sv.

z lesa

blá

se u

Peborova zámeek,

kdysi ves a tvrz Jen-
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šovice. stoupáme ku Zbyslavi, Osletinu a Blehovu. Xa právo
zstane T\'nec. v levo Zbo s dvorcem. Hnévanice, Branišovice
a Záluží. V divoké a hornaté krajince leží Rohozov a Stítž.
Stitéž se Zálužím tvoívaly samostatný stateek, jejž v XVI. st. držel
rod \'rchotick\'c'h z Loutková, po nich Buziti z Buzic. ktei"í mli ve
Stítži slušnou tvrz. Také v sousední Lhot e. Tetaurov pi^i
nemalém popkiží stávala tvrz Tetaur z Tetova. od nichž kolem r. 1568
Di\iš I)oudlebsk\'' to zboží pikoupil k Chýšce. Ch\'še i Chýška
malá. nejvýš položená osada ((u'A r?i) má v 68 . 444 ob. Starožitný,
nyní slin uvnit opravenx'. farní chrám sv. Prokopa ukazuje svvm
románským slohem patrociniem na julivod z první jjolovice XIIL stol.
tedy z doby, kdy Prokop, první opal sázavského kostela, byl za svatého vyhlášen (I2()4) a rok na to patronem zem eské jmenován.
i

NAMÉSTI

S

CHRÁMEM

SV.

BARTOLOMJE V MILEVSKU.

naež k

jeho poct poali Cechové stavti kostely. Založili jej páni
Rožmberka, kteí ze Sepekova od nepamtn\'ch dob hospodaili na
Chýšce ,na krásné lesy pebohaté" až do r. 1480. kdy ji prodali rodu
Doudlebských z Doudleb. Z tch Jindich, vystavv pi kostele kapli
z

Xejsv. Trojice Boží pro svj poheb (1610). odevzdal r. 1613 celé
jmní na milosrdné skutky k ruce obce msta Písku. Píseckým Chýšku
konfiskovali r. 1622 pro Jana de Greyzaga na Xeustupov. Od té dobv
až na naše asy vymnilo se zde 22 majitel. Obtížná chýšecká duchovni správa vztahuje se na 21 ddin a vesnic, z nichž k okresu

milevskému

náleží:

v útulném údolíku

ležící

iovice,

Dobem-

Hrachov, Klokoov (kdysi tvrz), Lhota. Xová ves, Rohozov
Stítž a Záluží. Asi za hodinku na západ pijdeme z Chýšky do
vtší vesnice (43 . 303 ob.) Ratiboe a Ratiboic. které s Pórelice.

—
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sinem. Nálesím písluší farností do nov upravené fary Ol) denic,
díve Petrovic. pražské diecese.
Druhá silnice z Milevska dlí se od ch\'šecké u Peborova,
vedouc skrze vesky Bi'ezi a Kojetín dále k Petrovicm a Krásné
hoe. krajinou kopco\'itou a jednotvárnou, le s tunými jjastvisky,
na nichž vykrmuje se pknN' druh hovzího dobytka, známého pode
jménem ,,ch\''šeck\' nebo petrovick\-" chov. K této oblasti poítati
dlužno celý' kraj od Chýšky na západ až ku \Mtav, území, které naplují farní osady Ivováov. Kostelec n/Vltavou a Lašovice. Kováov
(540/72 n. hl.. 63 . 454 ob.) s kostelem Všech Svat\-ch byl od pradávna sídlem vladyk z Kováova, kteí ve stavu rytíském se psali Brusové z Kováova. Píbuzné jejich .Brúmové z Chotiny a Kraselovští
:

z Kraselova" uvádí kostelní listiny jako dobrodince zdejšího chrámu,
jehož podací v jedné ásti náleželo milevskému opatovi. R. 1497 zakoupili se na Kováové erbovní str\''ci Jan Orel a Jan Hruška z Trkova,
kteížto poslední vládli zde ješt r. 1580. Na sklonku X\'I. dostala se

vším píslušenstvím skrze Svamberky k Orlíku. K pozdjším
dJLim osady druží se smutná upomínka na r. 1771. V as velikého hladu
na farnosti zdejší pomelo do konce prosince z .'3006 duší 2180 hlav.
íslice stav smutného blahobytu selského lidu píšern vyliující.
Kolem Ivováova rozesety vesky a vesnice: Bezí, Uobrošov,
Hostin, Pechoxa Uiota, Radvánov. Vepice, v\''chodišt rodu
z Vepic, \'esec se zámekem Slavaovem, Záluží, enkov. I\lisinec, Radešín. Zahrádka, Pedboice a Choteina. Zahrádka sluje
Mladolova. podle rodiny Mladotu ze Solopisk, kteí na velkostatku
(328 /la) dlouho hospodaili. Nyní náleží estmíru Langovi. V Pedboicích nalezneme star\' kostelíek sv. apoštol Filipa a- Jakuba,
který postavili rytíi Bžkové z Pedboic. Nejzajímavjší minulost
pipnula se na Choteinu (Kotejinu), vesku o 17 íslech s 126 obyv.
Zde stávala pkná tvrz. na níž od r. 1474 zasedl rod Hodjovsk_vch
z Hodjova.
Jady narodil se r. 1496 syn Rousa a Anny z Drachkova
své doby nejznamenitjší Cech a mecenáš eské literatury, ušlechtilý
Jan Hodjovsk\''. míslosudí království (t Iv566), jenž ,v Chotayin
t\rzi. k níž sluší dvr poplužní s jjoplužím. ves tudíž, dvory kmetcí
s rybníky, jmenovit Slavoovským a Hoejším a tím na vsi Chotayinské s sádkami a haltéi" shromaždoval známou družinu literáthumanistv. Jeden z nich uený mistr Matouš \'olín. dosáhnuv pímluvou pana Hodjovského r. 1542 nobilisace, zvolil si pídomek
„z Chotiny"
(a Choteina). Na uštpané poznámky, pro zvolil
esk5' predikát, napsal Volín, že se mu nmeckv' nelíbil proto, ponvadž
„jsem zrozen z otce echa". I^ro mnohé rozepe se sousedy prodal
Jan z Hodjova r. 1542 Choteinu Dorot ze Smolová, rozené Hruštvrz se

kovn

z

']"rkova.

—

-
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Nejsevernjší ásL okresu zaujímá osada lašovická: Lašovky,
Zahoany, Chrást, Lhota Koubalova, Milešov (se školouj, Žluín.

pvodn

Zebrákov.

Lašovice
Hlazovice, Hlašovice, s kostelem
Navštívení P. Marie, jenž se pipomíná již ve XIV. st., ves o 15 .
s 103 ob.. nkd\' tvrz, náležela králm esk5'm, kteí faru nadali ..dvorem
záduší lašovického, jež spravovali kostelníci", r. 1547 Martin Mareš,

lovk

svobodný. Ku tvrzi mli právo kolem r. 1400 kanovníci kostela
pražského, pozdji patila rodu, jenž se psal „z Lašovic". v polovici
XM. st. rodu Nahorubských z Nahorub. R. 1589 vedle Nahorubských
hospodail tu
Burian Zachvastkv ze Zachvaštan, akoli od r. 1575
i

Svamberka provozoval na

L. právo podací „i s tím platem.
Kosobud". Krajina mezi hrady Orlíkem a Zvíkovem
slula Újezd vltavsk\' a píslušela komoe esk\'ch králv. Polovici
jeho na pravém behu Vltavy obdržel v nepovdomé dob klášter
p.

Krištof ze

kter\^ se

piplácí

z

bevnovský ádu sv. Benedikta, založenX' r. 993. Klášterníci založili
pi úpatí Zeleného lesa (457 m) na znan vystouplém návrší farní
kostel s obranou tvrzí, pak ovšem
ves dle kostela Kostelec (nyní
i

n/Vltavou) naz\'vanou. Jdou zprávy, že v Kostelci existovalo

pro-

nmuž

do duchovní správy dosazováni knzi bevnovští.
Starožitná svatyn Narozeni blahoslavené Panny Marie byla r. 1350
farní, od r. 1622 filiální ke Kováovu.
postavena r. 1763. Podle
sídla pezvali mniši Újezd vltavskS' kosteleck5'm. V urbái z r. i4i)4
teme, že sem náležely ddiny: Slaviiov, Radvánov. Zábrodí. Zahrádka, Hradišt, Pedíko, Zebrákov, Ickovice. Když r. 1420 husité
Bevnov zkazih, pešlo zboží kostelecké jako zástava do svtské moci.
trvale ale až r. I,S34, kdy klášter bevnovsk}'- prodal krom všech uvedených vesnic Újezdu ješt také Krsice a Zlelovice bratím ze Svamberka, kteí je spojili navždy s Orlíkem. V Kostelci „u Slouk" narodil se universitní professor a biblioteká musejní Dr. . Zíbrt.
bošství. k

Vž

Na Ivostelecku, Lašovicku
germanism prostou eštinou.

a

Kováovsku mluví

lid

nejistší, všech

Fr.

XXXI.

Teplý.

OKRES MLADOVOŽICKÝ.

Mladovožický okres, politicky k hejtmanst\'í fáborskému pilerozkládá se mezi 49" 27' a 49° 37' severní šíky a mezi 32" 16'
a 32" 37 '30" východní délky Ferrské. Nejvýchodnjší l)od nalézá se
severovýchodn od Holejšova za jednotou Pohodný, nejzápadnjším je
vrch Dobec (607 m): nejsevernjší v lese Višetickém, nejjižnjší pak
v Soudním lese jihozápadn od Domamyšle. Hranicí svojí pimvká se

nný,

—
okres,

k

micí

Volim
Ti

267'94 km-,
a Vlašimi, ve
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v západ k okresu Sedleckému, v severu
východ k Pacovu a v jihu k Táborsku.

eky

naše sbírají tu svými pítoky vody: Vltava. LužÚvodí prvých dvou je však nepatrné: k Vltav náležející Mastník. pramení v rybníku Stupickém, má v okrese toliko
1"8 km délky.
Cholovinský potok, u Hošlic vyvrající a k Lužnici
tu 4 km. Je tedy .Mladovožicko vlastn cele
na jih se beroucí,
Posázavím a to jednoho z mocnjších pítok Sázavy, íky B á n c e.
Tato vyvrá v Domamyšlském lese jihovýchodn od Blanicky, bére se
zprva na severozápad k Pohnání, u nhož obrací na sever až severovSxhod k .Mladé Vožici a Kamberku, pod nímž, as v polovici trati mezi
Kamberkem a sousedními Louovicemi, opouští po toku 23'2 km okres.
Pravé pítoky Blánice jsou: dvojruej od Rodné (Tó). Mostecký
potek (I), potok od Lomné Krchovy (1). Xahoansk\' potok
ústící u .Mladé \'ožice (6), Blesk}- potok (3'6), J alo ve ský (2'6).
Vilický (2'6), Hrníovsk_v ze severovýchodního svahu Hrky
veliké

nice a Sázava.

mí

1

(6'4)

vlévá

a struha u

mimo

se

Kamberka
okres

(2'9).

(I);

Dám nicky

potok,

Úhrnem pravé pítoky

i

zde pramenící,
287 km. Z leva

Hlasivský

potok <3'4). Zhosk}'-, sbírající
potok nad Petrovicemi (8'6) a vnímající z leva potok
od Žhoe (0"9). Stupský potok z rybníka Neustupovskho, vstupuje
do okresu nad Vrcholtovicemi. jjrotéká jím od severozápadu k jihovýchodu a ústi po toku 8 km u Šebíova, napájeje se z leva u \'itanovic potokem Skalickým {2'ž)) z Táborská. Úhrn levých pítok
Blánice iní 24"5 km. tudíž celá její vodní síf 76"4 km. V jihovýchod
okresu sbírá své vody na samých hranicích tém, v Domamyšlském
lese proti pramenisku Blánice, rnocný pítok Zelivky Trnava, zde
pode jménem potoka V o d i c k é h o (v okresu 6"2) s rodnými prameny:
X o v o m \ n s k ý m (od Bradáova, ústí u Stako\-a mlýna v okresu
3-8) a
potok z východního svahu
5"8, s pítoky
(v
okrese 4"5, s pítoky 143).
horami
Smilovými
Holých vrch nad
116-5
km, to jest pi ploše jeho
Celková síf vodní v okrese vykazuje
267-94 km- 0-43 km délky na
km- plochy (v Sedlecku ()-44 km).
V ohledu orogralickém pedstavuje okres Vožický, odpoteme-li
v jihozápad povodí Chotovinského potoka a v západ povodí Mastníku. typicky vyvinutou jednotnou kotlinu se všech stran vncem hor
a vrch uzavenou, jen s mírným celkovým sklonem od jihu na sever
podél Blánice a to vlastn ješt takka i)i samém toku jejím (most
pod Vožici 417 m, hladina Šebíovského rybníka 405, ústí Vilickéhu
potoka 397 m). Západní hranici lemují hory Milinské smrem od jihu
na sever a prmrné výšky 650 m (Šibeniný vrch nad Zahoím 658,
Kalvárie nad Milínem 698, Babí Hora 695, Vrata 712 m). které se
jižn od Milína dlí ve dv vtve: západní na Stupice (Hladiny

vlévají se do Blánice:

vody co

Luní

:

1

1

Tchobuzský
I

—

—
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znan

již nižší,
na Hlasivo postupující (Farsk\'
Malenínsk}- vrch .%3 m). Od Maleninského vrchu
se kraj opt-t výši a dostupuje nad Pohnáním více jak 7()U m. Severní
odnož tchto vrchu, lemující odtud \ýchodni hranici okresu. táhl\'

628 m) a východní,
les 603.

hbet

Kaiiovka

í)l 1.

roxnobžný

Smilohorsk\'-.

k západu
vrchy 659,

znan

s

píkrý, dosahuje

protilehl\'-m

rovnž

pohoím Milínským

Ijezmála 700 m,

tak

a

Holé

Hrka 686, Kísnick' \-rch 683 m. Severní lem kotliny je.
tu znanjší výšky: Cikán,
zmínno,
nižší, pece však nalézáme
jak
severozápadn od Kísnickho vrchu, 608 m. Pravtelný vrch .548,
Hrníská skála .520, Vinná hora .544 m.
i

Nalézajíc takto
a jsouc naproti

teplých

(zimních

mn

v severu

tomu v

jihu,

ochrany

\ýchod

západních),

jeví

se

i

proti

studen\'m

západ uzavena

krajina

zdejší

\trm
vtr

vlivu

mén

VN^hodn

klimaticky položenou.

To zejmo opt

i

v zpsolui hospodáství. Proti žulovému základu

má nad

to veskrze rulový kraj zdejší, druhdy
písitjší pdu. Z veškeré orné
lehí
plochy toHko 32% pipadá na setbu pšenice (v Sedlecku nalezli jsme
12' 1%).
za to však žito a oves zabírají zde samy .%% veškeré orné
pdv. Les není mnoho, sotva 20% plochy; z ,54' 15 knf této pipadá
však cel\'ch 40 km' na malé, nesouvislé dílce.
Ani Vožicko, majíc v celku tytéž pomry jako Sedleck}' okres,
to jest postrádajíc úpln dráhy — vyjímaje nejkrajnjší jihozápadní cíp,
protnutý pi samé hranici trati Františkovou — a tudíž také možnosti
založení a rozmachu |)rmyslového ruchu, nemže se ubrániti úbytku
svho obyvatelstva, jemuž propadají ob msta. Mladá Vožice a iMilin
(.Mladá Vožice r. 1800 ítala 2157. r. 1900 jenom 1948. úbytek 209 obyv.
1492, úbytek
to jest 9-7%; .Miiín r. I8'>0 vykázal I6(tl, r. 1900 pak
109 r= 7%). Celková ztráta v deseti letech nedosahuje sice oné v okresu
vSedleckém, pece však je dosti znaná, an poet obyvatel klesl tu
z 19330 r. 1890 na 18475 r. 1900, tedy o 8.55 to jest o 44%. Spoívá-li
však úbytek tento v nedostatku vhodných podmínek pro založení
a rozvoj prmyslu, any dopravní prostedky scházejí, bude snad dosavadní stav brzo zmnn, až získá okres spojeni s drahou Františkovou
a to hned ve dvou smrech, na západ a na jih. i)rojektovan\'mi tratmi
z Vožice do Jistebnice a z \'ožice do Tábora a v opaném smru na
Kamberk. s pipojením odtud na Vlašim.
.Mesiánská škola a to chlapecká je v okresu jediná ve \'ožici.
Obecné školy ítají úhrnem 47 tíd, to jest jedna tída na 5'7 knr a na
393 obyvatel, pomr to neprav nejutšenjší.
Kráíme-li po císaské silnici od Votic k Táboru, vystupujeme
lesnatým Opálím až k vsce Oldichovsi. pi niž na levé stran vypíná
se nejvyšší bod pohoíka voticko-milínského tak e. Vrata (718 m)

v sousedním Sedlecku

etnými

nalezišti

kov

iiohat}'-,

i

i

s

pknou

vvlilidkou

pšinou skrze

les
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pes Maíim.

Blaník až k Polabí. Od Oldichovse
pijdeme na malou planinku ozdobenou
Na tom míst svedl r. 1420 Žižka bitvu s pány,

Prášily

uprosted starou kaplí.
pemohl. ])ouživ ponejprve devn\''ch, obruemi spevnn\xh dl.
Na právo za kapli táhne se dosti hluboké údolí od Xuzova (na míst
zašle vésky Záskali panská, ve Sv\-carském slohu postavená myslivna)
až k potoku Mastníku. Údolí oži\ují vesnice Stetužel. nkdy poplužní dvr stídav k Milínu a Smilkovu náležející, za ní pod nkolika rybníky ves Ješetice se samotou .u \'áu". Ješetice b\'valy
na polovic svobodnické, ostatek tvoil nemal\- dvorec, majetek to
pvodn rodiny z Radíce, posledn Františky Zásadské z Gamsedorfu
jež

MILCI N.

(t

Proti

1760).

Ješeticm na západ

chatrného opevnni.
ticetileté

války.

Sem

Odtud k

leží

hora

nejspíše v úzkostech
jihu

Debore
utíkal

se

selský

zbvtkv
lid

za

potku pilskmu
dvma mlýnci a pes

proti

dojdeme do
roztroušené vsi Horní
se
návrší nazvvan .na Kapli" do Stýrova a pes les Hejloxy do Žibkova. Stýrov
bude nejstarší sídlo v tchto koninách. Patíval ku znamenitému
beneíiciu kostela miliínského a umle opevnná jioloha na kapli
nasvduje, že zde stával
ochranný hrádek slovanský. Než
po této odboce vrame se na .Žižkovské bojišt". Po hebenu lesa
vystoupíme na horu Kalvárii (do r. 1741 slula Holý vrch) s kaplí

Boek

pvodn

Pán. Odtud

se nám oteve perozkošná \yhlídka na celý
Za jasného poasí letí oko naše k západu pes hrad ^'vsoký a homolovit Brdy na mohutnou baštu šumaxskvch hor. ze

1'trpení

eský

jih.

—
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poznává Jezerni stnu. bavorsk\- Javor, za bání kašperskohorského Džbánu temné pásmo kvil(Isk\'ch les a utkví na tatíku tch
velikán — Boubínu a k nmu tulícímu se Schreineru s Libichovem
u Prachatic. Minouc Liší hory (u Elhenic), pádí ku Kleti a Novohradské vysoin. Na východ zí historicky proslulý Choustník.
kter5'ch

bájemi slavný Svidník
(u Cernovic), starožitné

Hradišt

Pacova)

(u

a zastaví se, pi^elétnuvši

planinu

táhlou

horsko
dvojitém
-

smilo-

íšnickou
Blaníku,

na
za

kterým se blá vesnicemi a msteky bohatá krajina vlašimská
a ledeská.

A v údolích

rovinách

mezi vzpo-

i

menutými horami co se
tpytí rybník, modrá
les a probleskuje vží
a

dom,

jednotliv\'ch

Najm

imposantpohled na Tábor!
)ko nerado se trhá od
takové snivé krásy téhle
boží eské pírody, opt
a opt se k ní vrací, až
osad.

ním

je

(

ústy pohne historickými
vzpomínkami naplnná
pamt: Stj noho, posvátná místa jsou. kamkoli

vkroíš.

pd

Stojíme

rayonu
na i:)roslulé
nejstatenjších husitutábor, kteí odtud bouili a bojovali proti celé

VNITEK KOSTELA V

Evrop. Kdyby Cechové
milovali více

MILCl.NE.

otinu než

vím, že by z Kalvárie (696 m) a Milína
Semering. V sedlu mezi Sibcnným vrchem
a Kal\-arií pi „babinném kout' rozkládá se starobyl\'
MILÍN, pvodn Miliín, msto památné pro vysokou polohu
cizí

lázeská

a letní sídla,

mohli udlati pražský

i

obchod, pi

nkdy

—

živé

zemské

stezce.

Na

silnici

se

MlHín

narodil.

—
a

žil

zbude
zboží
p.

se

silnicí

nkdy

snad

umírá...:

iiorská

ves.

z

z

—
msta

již

r.

1284

pipomínaného
Zde konilo

plná rožmbersk\cii památek.

krumlovsk\-ch králiiv

Hemanu
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proto

Miliína. jenž poslední

zddivše osazené

msteko

po
svého rodu hrdinsky bojuje po

boku eského krále Jana z Lucemburka r. K)46 u Kresaku padl. vyzdobili je nádherným gothickým chrámem sv. Jana Ktitele (stavn
r. 1380 — 84). prostranným hradem a nocležním domem pi silnici, která
prot\-kala dosti srázn pod kostelem vybíhající námstí. Kamenná
vž chrámová a farní budova, nkdy ])i hradební zdi ležící, ukazuji
svými stílnami dosud na vojenskou zdatnost Miliína. Pi kostele
faráovali ve XI\\ a na zaátku XV. stol. pražští suffragani, generální
\ikáové. Za neš(astn\xh válek poblohorských spálen Miliín. zašel
chrám, vypálena fara (r. I6,3Q). pozdji poboen hrad. Kostel sice
r.
1740 se ztrátou všeho jmní opraven, po létech zase v I. 1896 — 8
peliv vyzdoben, le nkdejší nádherx' a krásy nikdy nedosáhne,
teba že slynul jako neobyejná, osmi freskami dvorního malíe Alillera
pražského mistra Jana Si)itzera uvnit (r. 1754) posetá budova, teba
že ml oltání obraz Narození P. Marie od Brandla. Barbarská ruka
otloukla uml\- sanktua. nžné výstupky bohatého sedile, kamenné
pruty a kružby oken. venýe, vyházela a rozšantroila kamenné gothické sloupy, lodní rozpráky, zastavivši portál sice praktickou, ale
nevkusnou pedsíní, nacpavši do sliné gothiky obhroublé barokní
oltáe s nesetnými pívsky. Miliínu
kostelu ze staré slávy zstaly
smutné trosky, vzpomínky: Milín je stín starožitného Miliína. Z novjších budov v
vyniká radnice a nákladná škola (r. 1896). Po
vymení Kožmberk držel milínské panství znám\' direktor eských
stavíj Kašpar Kaplí ze Sulevic na Xeústupov se svou chotí lvou.
rozenou líadimskou ze Slavkova. Ivdyž byl Ivašpar stát, pipadlo
naped .Marradasovi. potom Huertovi a konen po smrti ddiky
tohoto, Anny Marie baronky Varrenspachovy. jako královská odúmrf
dáno Františku Eusebiu hrabti PíUtingovi na Rumburce. Potting pojak mohl. Od nho vzali mstská
cechovní
máhal mstu
privilegia. Jeho syn Josef prodal Milín Františku Ferdinandu hrabti
Kuenburkovi, kanovníku solnohradskému. jenž uinil zboží toto souástí vožického fideikommisu. Pedmstí Milína nazývají se Bezda Homolo v. Homolo\- trval až do r. \í\5i) jako obec samostatná —
byl to vlastn zprvu dvr svobodnický. r. 1780 — 90 na nkolik familií
rozdlenx'. Pod Bezdkovem povstal r. 1850 nový dvr milínský.
i

i

mst

i

mšanm

i

kv

majetek rodiny Rombald. nyní Pilz.
Z Milína. jenž leže olom nad hladinou, má 2.55 ísel a 1280 es.
ob., pehlédneme celý Vožický okres. Zaujímá kotlinu nkdejšího Újezdu
královského mezi Blaníkem. Milínsk\'m pohoikem. \'rchy. Pohnáním
a pahorkatinou smilohorskou. Nedaleko již vzpomenuté císaské sil-
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úrodná ves Lužany
s Novou hospodou, pod ní smérem vychíjdnini na neveliké rovince,
oživené lažanským potkem, farni osada hošLická. K té pi^ísluší
Mitrovice naz\''vané na rozdíl od nedalekých sedleckých — táborskými.
Zdejší dvr náležel rodu Mitrovsk\'-ch z Nemysle, dosud v hrabcim
stavu na Morav kvetoucímu. \' X\T. stol. patil Žehartm z Nasavrk.
v ticetileté válce známé paní Zuzan Cerníno\é z Harasova na Radenin, která v Mitrovicích se
zdarem pstovala krásn\'- len.
jakž vzpomíná ve sv\'ch dopisech k dcei Zuzance Myslíkové z Hyršova a na Pacov. Na levo v lesích mezi
nice

k Táboru

dále

na svahu

leží

.Hájku"

„faráskem (^ lesem) huštickým a milínským" ukr\'vá se v\'stavná ves Nasavrky, východišt rytíského
rodu Zehart z Xasavrk; na
právo od Mitrovic v háji Lipinách zase prý dle povsti
stál hrad s kostelem, prvotní
to Hostíce.

Hoštice (staro.

Hosttice) náležely Litošm
z Lazic, kteí tu vystavli
gothick\''

mení

kostelíek.

Po vy-

toho rodu sedli

rozdleném
bodníci,

dvorci

c. k.

nejposléze

na
svo-

Pecli-

Nedaleko leží dvorec
Oulehle, nkdy ves _na

novští.

Lázu". \' O uraze dolovalo
se za star\'ch dob na zlato.
Odtud pocházela rodina Kuto vc z Ourazu (XVI. stol.j.

Ddiky,

Z.4MEK NEMYSI

véska nad Setkov\-m mlýnem a rybníkem, povstala po
válkách husitských emfyteutisovánim panského, nemyšlenského dvorce,
jako zase ddinka A'rchy z ovína. Ddice, starožitná ves. honosila se
v XV. dvma svobodnick\''mi dvorci, z nichž obci zstaly slušné lesy.
V Zahoíku hospodaili rovnž až na naše asy rodiny svobodnické,
jako Šiškové z Jamolice. Kemenov. Z jich statek narostl nynjší
dvorec. Z Prudíc, nepatrné osady, vyšel rod pán Špetl z Prudic
na Xáchod. Nkdejšímu sídlu jejich dosud íkají ..na Zámeku".
\' rytíské tvrzi Nemysli — má s Mitrovicemi 752 ha — po zániku pu-
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vodního rodu z Xemyšle brzo v XVI. stol. se vystídalo více majitel,
najm Malovcové. ^Iillesimo a j. Nyní náleží více než sto let hrabcí
rodin Devm ze Stítéže. Renaisanní zámek uprosted anglického
parku s nkolika rybníky má prostornou kajili P. Marie. Sudomice

na dráze Františka Josefa I. s blízkými .ernými lesy" a hlubokými rvbníkem _Cerným" poítají tourislé k nejlíbeznjším zakoulím
eského ráje. Xení divu, že tady pražští výletníci hlavn v nedli na
vzduchu -jako ken' setásají velkomstský jirach. Hned v kvtnu
sthují se do Sudomic celé rodiny, aby pookály \' lesích a vycházkami do romantického údolí, v nmž dominují trosky hradu Borotína,
vysoké Chotoviny a Miliín. ^' poslední dob povstalo ve vesnici
nkolik pknvch \il. — Pokraujeme-li na cest od Milína k \'ožici.
hned u Zahoí, nazývaného ve starých listinách miliínským (nyní

SUDOMERICE.

nejajin
lika
s

— nmeckým)

rozvirá sr

nám údoH stupského potoka

ddinami, majícími v pozadí bájemi proslulý Blaník

Mivou ped \'eliši.
\'
Záhoí pod Miliínem sedl na nemalé

(ma]\-

s
i

nko\elk\')

tvrzi, ku které též
dosud patí, rod Záhoríj ze Záhoí. V dob
husitské vynikal .Mikuláš ze Záhoí. \' .\\'l. \ku náleželo zboží Pechinovským. od r. 1575 k Miliínu, s nímž až na krátké období vlády
\'iléma Václava z Talmberka lfo2- 1675), dosaváde osudy sdílí. Po
k ho picházíme
potfu"ku kolem ml\'n Halas a po d m a o v
k .Maidvicum. vesnici od i)radá\na z \clk ásti svobodnickc Druhý
k y (PodmaUnice). pozdji
zaujímal dvorec eený .M a o v
díl
1420
Hanuš ze Skalice sloužil králi Zikmundovi od
Skalice. Roku
\iA'A.
kdy Pibik \'ilanovský z \'lkovic a na \'ilan()vicích jirodal
r.
dvr v nedalekém Chlislov Undejo\i z Hojšina a ves .Malovice (ást)
s tvrzí \'á(iavovi z Miliína. vystídala Skalice mnoho majitel: Šišky

[joplužní

dvr sexinsk\'

(

1

I

i

i

i

i'
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z Jamolice, Malovce z Malovic, Vrchotické z Loutková, kteižto nevalný
stateek v XVIII. stol. rozparcelovali nkter\'m svobodnickým rodinám.
Za Malovicemi v právo ukrývá se les Kahlovice s jednotou Lhotou.
Ze Lhoty psali se Lhotkové, kteí drželi ob tato místa ješt ped
válkou ticetiletou. Jedna vtev jejich ovládši Smyslov pijala pídomek
ze Smyslová a uvázala se brzo v majetek Podlesí s bohatými lesy
mezi Oldichovsí u Miliína a Xeústupovem. Ve Chlistov kázával
mistr Hus, maje tu mnohou šrtku s katoIick\-mi vesniany, kteí
nemohli pochopiti, pro oblíbený knz tolik bije do církevního zízení
a papeže. \' horském útesu Perek (od nm. Berk, snad tu nkdy
dolovali) leží malebn postavenx- Dolní Boek, nad ním
o v.
Boek náležíval vladycké rodin
z Boku, z níž proslul r. 1420
váleník \"áclav a r. 1558 komorník zemských desk Tomáš, jenž byl
jiijat do stavu rytíského. Vcov (strs. Zvcov, Vícov), njmí smilkovská hájovna, uvádí se již r. 1285.
Po Lhotcích ze Smyslová spravovaly tvrz rody: v X\'II. století
Kelblové z Líhvengrimu, Hautlov, Treverso\-é z Wolfenburku, všickni
poštmistrové z .Miliína, v XMII. století František Dvoák z Boru, po
jehož smrti (r. 17 18) pipadla ku Smilkovu. Xa b\valém tvrzišti i)0chováno mnoho lidských kostí, patrn vojín zde nkdy padISxh. Za
Chlistovem v i)kné kotlince rozprostírají se ddinky: Za ho íko,
Barov, Hojšín s Xov\'m .M15'nem, nad nímž na píkré ostrožn
spati^iti lze ruiny liývalého
hrádku Háje. po nmž se psal slavn\'
eský váleník František z Háje. Xkdy v druhé polovici X\T. století
posta\'ili
ze zícenin hrádku dvr Zahoí Pechovo, do nedávná
souást panství neustupovského. Pod Zahoím, tam kde cesta za
potkem se ohdjá k silnici na pravé stran, stojí umle otesaný vršek,
jenž ml jist obranný úel. Lid tu íká ,na vart" také „na homoli",
ale nikdo více neví. Z toho památníku starých dob
nedaleko ped
Xovým mlýnem smrem sem stojí kíž cyrillo-methodjský — uvidíme
vesnice Javor. Z a h ádku, samotu S p á e n š t. J
e t c e. X o v
dvr. dvorec Sla\ín,
Kíženec a nade ml\'nem
v.
Kopeck\'ch starožitné Rchútovice nyní Vrcholtovice se starobyl\'m. celému okolí vévodícím gothickým kostelem Xejsvtjší Trojice
Boži. Jeho knžišt vykazuje primitivní ráz staré stavby — z patera
uhl vybíhají žebra do jediného svorníku — stol. WX. Xa vži visí
maK'- zvon „který Brixius Pragensis au.xilio divino fecit" s touto bojovnou
legendou; Setrzis a zruss Hospodine mocz przeukrutnau neprzalel
Czyrkwe Twe swaté krzestanské a racz gi(; dáti \v rozptylenj. aby
poznali, že sy Ty sám gediný, kter' bogugess za nás Pane Bože nass
Wssemohaucy. Léta Panie 1566 ." jediná to památka eskobratrské
sekty bratí vitanovsk\'ch, po Janu Kolái z blízkých \'itanovic jmenované, jež potom pidavši se k Jednot ovládala celé okolí, majíc

Vc

Bok
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V kostelíku vrchollovickém knze .tohoto pobožného, kestanského
rzadu podle prwnj cjrkwe Panie." Tam kde nyní farní budova, stávala
tvrz rodu Otrad z Vitanovic, kteí se psali ,z krchútovic". V XVI.
století poroueli na zboží Mkovští z Vlkovic, od nichž je roku 1595
pejali: Vonátko z Radkova, po té rod Koenskvch z Terešova
a konen r. 1612 znám\- právník esk\'' Jakub Menšík z Menštejna,
kterS' Vrcholtovice potáhl k \'itanovicm. Nesmírných škod utrpl ce!\'
kraj od Švéd po bitv u Jankova r. 1645. Boj ml dohru u samých
Vrcholtovic. odkudž do centra zápasu v lese ..Hartmany" není celá
hodina. Zde na planince dobíjeli vítzové ást utíkající pchoty
Z památek svatyky vrcholtovické dlužno uvésti adu náhrobnik
Špuli z Jiter, Vít ze Rzavého na Odlochovicích a star\'. poloist ezaný votivní obraz znázorující skupinu
vvpoukle ve
osmi osob kolem Krista Pána ve hrob, dar to rytíe Bohuslava
z Tmic a Esthery z \'lko\ic pro hlavní oltá. Na severu pi temném
lese ernínech v syté zeleni ovocného stromoví probluje zámek a ves
.

.

.

dev

Vyš etice, jmní nkdy

rožmberské

zakoupili Spánovští, Kapliové,

(k

Miliínu).

Potom

se

tu

Údrtí z Údre
doby se na dvoe

Malovci (1685—1699).

—

(- 1722), Deymové ze Stítže
17.38).
Od té
vystídalo pes 20 majitel. Od r. 1886 drží Vyšetice (velkostatek)
Gustav Pilz. Slupsk\' potok protéká za Spáleništm rozsáhh'- rybník,
jehož levý bok dot5'kal se proslulé, bytelné tvrze Vitanovic. východišt nad jiné vzácného rodu Otrad z \"itanovic. ^' as poteby své
sídlo chránili — vodou, kterou mohli vésti do hradebního pikopu. Cas
pohltil všecko: zanikly brati vitanovští. zmizela vodní ])evnost. \-ymely
rody. padly hluboké lesy vitanovské — jen vzpomínky zstaly. A ty
mluví, že u velikého zeleného kíže pi cest do ^'rcholtic roku 1594
o masopust divok\' Oldich Malovec na Kostelci podolském smrtelné
v bitce posekal rytíe Oldicha Skuhrovského ze Skuhrova na Louovicích. tak že ve dvou hodinách vypustil duši — a již ped tím r. 1565
njak}' Šlechta z Cakovského ml\-na zabil Mikuláše ^'itanovského,
vraziv mu korbel do hrdla a sekerou ho dosekav. ponvadž mu opilému
piva nechtl dáti. Rok na to probodl zde Jan Tmín z Tmic Buriana
Mdnce z Ratiboic. — Po Otradech dostali \'itanovice vladykové
z Vlkovic. pozdji A^itanovští z Mkovic. Tmínové. A^chýnští. Mianové
a Spulíové z Jiter.
Nejposlednjší vymeli Jiíkem. Náhrobník v kostele vrcholtovickém dí: Zdetky odpocziwá urozenv' a stateczn\- rytirz Jan Girzy
Wrcholtowiczich
Ssteffan Spulirz z (iiter.
jján na Witanowiczích.
a Tuczapech. Žnvot dokonal 2. Aprilis Lcta 1678. ]'án Buchl!) racz
geho dussi milostiw beyti a weselého z mrtwých wstání poprzíti. —
Následovala vdova Zuzanka roz. Malovka, po ní Bšínové z Bšin,
Roku 1715
\'itanovice do své smrti r. 1702.
z nichž Jan Josef držel
(

—
ukoupil

dinand
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ku svenství vožickému arcibiskup pražský Vantišek Fer-

je

hrab Kuenburg. Zákupem

tim klesla dležitost

sláva krajiny

i

kolem A^rcholtovic. Tam kde di^ive znla veselá píseíi, nkdy vášnivá
hádka a bi^inkot ocele hodujících, sebe milujících a hned se peroucích
vladyk, kde velikým palácem a širokou zahradou vitanovskou šuml
nádherný šat paní a zvonil smích urozen\xh sleen, kde obas rozléhaly se zvun smutné fanfáry lesních rohií pi pohebním prvodu,
nebo vesele pi bohatém honu, tam od r. 1715 na opr5'skané zdi tvrze
usedal ])edchdce brzké zhouby — zelenavx' mech a opuštn\'-mi
komnatami bloudila eled nelO])\í do pustnoucích altan vrážel vítr —
všecko spadlo a více nepovstalo. Vitanovice stihl osud skoro všech
eských tvrzí a jen lisiina (desky zemské) zachovala, jak xvpadal
:

VOZÍCE.

zámek: nachází se v dolejším „stoku" sin, sklepy,
vtší a menší, jedna kuchyn, 4 pokoje, za nimi malá sín s jinými
2 sklepy, z nichž jeden obrátili ve vinopalnu s mdén\''m kotlem.
Tento celý stok je klenut5' a pod ním sklep na tré rozdlený. V hoejším stoku sín, pi ní kaple a 2 pokoje; dáleji velkv' palác a jiné
2 pokoje, též malá sin s jednou svtnicí a komorou
Blíž zámku
stojí jiné stavení od kamene, v
svtnice pro eled, pekárna,
sklípek klenutý a za ním pokoj, kteréhož zimního asu se užívá za
spilku. Podle toho 2 maštale pro potahy a panské kon s klenutou
ezárnou. též s komorou zahradníka na zelené vci. Nad vjezdem byt
správce, totiž pokoj, komora a mazhaus, pod tím pokoj zahradníka
a syrník
Tak vypadaly jihoeské tvrze a zámky!

v plné

sile

pyšn\'

.

.

.

nm

.

.

.

Z miliínského Zahoí
Na míst nynjšího zámku

za

pl

hodinky pijdeme k Petrovi cum.
Mrakš z Petrovic. V XVI. stol.

stávala tvrz
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Malovum. z nichž Jan ji penechal Elišce Lobkovicovn,
manželce Jiíka z Talmberka na Nemysli. Od Nemysle odprodala ji
1718 Johanka vdova po MikuUiši Franchimontovi z Frankenfeldu
r.
znovu provdaná Millesimova \'iklorii Morelové z Letin. Do r. 1829 se
náležela

vvsiidalo lOdržilel; tehdy nabyl velkostatku (se Slapském 322 Aa)
stavovsk}' pokladník Peche, v jehož rodu dosud zstává. Ku statku
Leštin nachází
náleží pkné lesy u Moravce, Leštiny a Slapská.
z
nichž
Jindich z Levladyckého,
rodu
soujmenného
tvrze
zbvtky
se
setkáváme
to
se
zde
list.
Na
stižný
1415
známý
r.
podepsal
štiny
dvr"
,pansk\''
také
Tmíny,
kteí
píbuznými
s
s rvtíi z íšnice,
hostil
XV.
Slapsko)
v
stol.
(nyní
Dvorec Slabsko
v Lešlin zddili.
rodinu ze Ktnovic, nápadníky pvodního rodu ze Slabšt. R. 1.544
prodal Pibík \'itanovský z Vlkovic tvrz Háj s Leštinou Janu Mdlákovi ze Slavkova, od kterého toho statku nabyl Bohuslav Tmín.
R. 1740 sedla na dvorci Alžbta Lausekerová, rozená Chepická
tu

V

S Rašovicemi pipadl Karlu hrab. Kuenburkovi (r. 1812),
od nho prostednictvím vrchního Jakuba Schustra r. 1832 rodin
Pech z Petrovic. Mezi Tmicemi a Novou vsí na západ od kapliky
u silnice na mírném lázu rozprostírala se ješt v XV. stol. vesnice
s tvrzí Lazice, rodišt rytí Litoš z Lazic. Pro nedostatek vody poz

Modlíškovic.

po válkách husitsk\'ch vésku níže a nazvali ji — Nová ves.
Krom nádherných náhrobník rodu Tmínv a starožitného sanktuae
v ííotickém kostelíku sv. Kateiny nemá nic pozoruhodného.
dvr (207 h\, nkdy ves s tvrzí, vydala v eských djinách známý
kmen rvtí Tmín. Ti vládli v rodišti až do roku 1597. kdy jedinaka
Bohuslava Tmína Estera. manželka Jana Vchýnského, spokojivši
druhého ddice Štpána z Bulvan. dédictví oteckého se ujala; však
oba manželé v brzku (kolem r. 1600) smrti sešli. Po té náleželo zboží
do r. 1678 k \'itanovicm. Špulíovny Evy, provdané Malovky, syn
Jáchym Malovec .zfrejmaril" Tmice Sabin baronce Swerlsové. roz.
Šporkovn, která je roku 1692 prodala kanovníku Ferdinandu hrab.
Kuenburkovi na Vožici. Za Tmicemi zdvihá se ves 01 di chov
veliký (512 m n. hl.. 517 ob.) s kostelem sv. apošt. Filipa a Jakuba,
nyní filiálka k Nové vsi. Svatyn patí k nejpknjším stavbám venkovské gothiky Xn'. vku. Budova ale tolik schátrala. že hrozí sesutím.
Povstala nejspíše štdrostí p. z Rožmberka v téže dob jako svatyn
miliínská; aspo ást Oldichova náležela tomu rodu. kdežto na t\'rzi
(ješt r. 1790 -dobe viditelné") sedl rod Provázk z Oldichova, po
vladykové z Leštiny, z Broumovic. R. 1560 pi pranici v Táboe
zabit jest Jindich Žehart z Nasavrk na Oldichov V. a Muticích.
Dvorec rozprodán mezi ddinníky. jichž potomci královští svobodníci
mli své ústedí v sousedních .Muticích jako druhá svobodnická
tvrt kraje táborského (až do r. 18.50). Krom jiných ])()ítali se k nim
stavili

Tmice

nm

—
též

Ktnovice

se
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dvorcem Boubinem. Ze svobodník, kteí zde

hospodaili, Jan Rrkovec ze Kténovic povýšen byl
rytíského — poslední Brkovec Jií pipomíná se tu
drželi

r.

1609 do stavu

nm

Po
stateek Jenšíkové, Rpití, Malovci, Šiškové, \^rchotití, Tunr.

1687.

Deymové, Velverseni; od

r. 1830 pivtélen k Rašovicm. RašoKténovickv' ítá 358 ha) jsou kolébkou rytí
Rašovc. Jan Rašovec prodal r. 1566 dva díly ddictví svého Martinovi
Helmoví z Orlova. kter\'ž rok na to získal
tetí díl od Jana Lapáka
ze Rzavého a na Zahoí.
Na to sdílel statek osudy dvorce Ktnovického. Nyní obojí náleží
šemberovi. Na cest z Rašovic do
Vožice dojdeme do Bukové, na levo do \'ražné. Proti ní pes
louky rozkládá se Zho, výše samota Bouilka. Ped mstem' nad
velikým špýcharem z
joselinských na návrší, od východu znan
srázném, spatíme uprosted stromoví farní hbitov vožický s mnohými pknými pomníky. Hbitovní kostelíek sv. Mikuláše nazývají
listiny „vždy vrným",

klovxN

vice (dvr

zdejší a

i

eku

as

ponvadž

nm

se udržel

katolický

pi

knz

tenkráte, když \'šechny vkolní svatyn ídili knzi kališní nebo

i

eskobratrští.

VOŽICE,

touristy

Solnohradem
nazývaná — a podobá
se tomu mstu nejvíce
esk\''m

okolím

a

hradem,

ZAMEK VE

—

vozící.

msto s pedmstími: Pod hradem, na Po n délce, za Rybn kem a Pavlovem
má 276 dom a 1730 obyvatel. Z budov vyniká zámek, vystavený
okresní

i

Kuenburkem na míst
prostranného panského sídla s kostelem sv. Martina (postavil r. 1581 .Michal Španovský z Lisova)
a mansardovou stechou dkanství (z r. 1666) tvoí se zelení okolních
zahrad oku dosti lahodn\'' celek, jenž dominuje celému mstu, líše se
nápadn od kasárnického stylu škol mštansk\''ch obecních a najm
gothické stavby bývalé solnice, potom radnice a nyní zvonice mstské.
V zámku b\''vala obrazárna, bohatá knihovna s nkter5'mi rukopisy
a pkn\-m pergamenov\'-m kancionálem. Nachází se tu kaple sv. Karla
Boromejského. Kostel honosí se slin\'m obrazem
Ježíše na kíži
v rozmluv se sv. F^rantiškem z Assisi od Brandla, hornickou kapli
sv. panny Barbory, v níž stoji náhrobník r\'t!e Václava Pabna A^orav druhé

i)olovici

nkdejší

tvrze.

NVII.

stol.

Renaisanní

hrab. Prant. Jos.
sloh

i

:
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ického

Pabnic

z

a na

Polance

(t 1565).

Ve

zvonici

Žižkovu." kde prý po dobytí Vožice se ubytoval,
njši nákladná ozdoba budovy vzešla péí

ukazují

a staré zvony.

,si
Xy-

mštan

a podporou vožimecenáše p. císaského rady Kavky z Královských
Vinohrad. V nové radnici nachází se veliký, starý dvojsený- me
nazývanv .Bdinkovým." Krom c. k. okresního soudu, starobylého

ckého rodáka

i

.zámeku" na Pondélce, pozoru zaslouží
pivovar pansk\'-. Ten prý stojí na míst
Stavba vykazuje etná
ítela vožického.

..allodní

dm

v

ulici"

a

star}'^

na zbytcích pvodního koklenuti s ist\'mi rozpráky.

i

Okolí daleko široko vévodí .Hrad." otec Vožice. nkdy královský,
pevnv hrad, z nhož zbylo jen pojmenováni a ze trosek kaple Nanebevzetí Panny Marie. Kaplika stávala zde již v XMI. stol., nynjší
podobu vzala pestavbou r. 1827. Majoratni pán Karel hrab Kuenburg

KOSTEL

SV.

MARTINA VE

VOZICI.

vystavl si v ni hrobku. Kanienn\' pomník jeho tutéž postavený,
pedstavuje téhož dobrého pána. pi jehož smrti (1832. 21. ervna) dle
matriního zápisu ..všickni poddaní žalostn plakali." — což svdí o
vzácném pomru lidumilného šlechtice k eskému lidu — v ži\otní
velikosti

ímskou togou odného,

jak drží v levé ruce kotvu,

pravici

manželku
Marianu roz. hrabnku z Kufsteina (t 1824). Postava ženská majíc
pravici vzhru vztýenou, drží urnu s nápisem.
Píkrov z erného
mramoru uprosted stavební rotundy vysokou lucernou naznauje
vchod do krypty, kde odpoívají jenom tla obou jmenovaných manžel. S .Hradu" (4.S8 m) rozvirá se romantická vyhlídka na Janov, ti
mlýny, nkolik rybník a pes Seliov, Kamberk ku Blaníku; na západ

ale kíž. Druh\'-

pomník zobrazuje

též v životni velikosti jeho

k hoe Kalvárii a Miliínu. Vožice povstala z poteby okolních dol
na zlato
stíbro: v Kamberce. Roudném. na \'vlejvech. u Ratiboic.
Když hornici ])()tei)ovali stediska v podob hradu, ožehli píkrý vrch
i

-
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nad Janovem, kterémuž podle toho a také dosavadního sídla \'ožice
dali jméno Ožice — Vozíce mladá.
Knížecí hrad potom sousti^edoval všecky zempanské úady nad jiné lesnatého Újezdu mezi
župami úietovskou, ch\'novskou a vltavskou. V moci královské,
zastavován, zstal hrad až do r. 1579. Pod hradem vznikla osada,
obchodem píznivou polohou k trhm valem rostoucí Ijohatnoucí.
\'ládli zde páni z Janovic. Hubr z Orlíka, z Okoe, Maternové z Ronova. Za nich mšfané obehnali se zdi a plakami, odkudž V ožice
slula .plaková". R. 1420. 5. dubna pobil Zižka ve \"ožici , železné
pány," za 8 dní dobyl
hradu, marn stihav Mikše z Jemništé. e.
Divka, jemuž se podailo uniknouti. Nov opraveného hradu v listopadu r. 1425 dobýval Jan Hvzda z Vicemilic. Pi vítzství ztratil život.

staré

a

i

i

i

HRAD NAD

VOZÍCÍ.

ddin

V

držení následovali Trkové z Lípy. \'oraití. po r. 1579
Spanovští, baron Jan Bernart Fúníkirchner. Tomu pro „rebellii" panství
odal r. 1621 Marradas. Koupí r. 1629 pešlo na rodinu Pehoovských
z

Kvasejovic,

r.

1678 do rukou Ferdinanda

solnohradského,
lením císae Leopolda,
níka
z

s

potomk

jenž pikoupiv
zídil

z

bratra Jana Josefa.

3689 hektary.

K dkanství

VN^chodišt rodu

z

nich

hrabte Kuenburka, kanovokolních statk s povo-

mnoho
panství

\'ožick\'

svenské

pro

hdeikommis má

svj
12

rod

dvor

vožickému jsou pifaeny vesnice No s k o v,
Noskova (Jan Mrakeš z Noskova proslul jako di:

Ferdinanda L) a Jano v s filiálním kostelem \'šech
svatých. \'es ukazuje ctihodné stáí a byla tuším, nejstarší osadou na
Vožicku, ovšem pvodn jiného staroslovanského pojmenování. Nad
Janovem pi S tan
cí ch, kde terrain dosti znan sloui)á, nalezneme v lese nkolik zachoval\''ch hrob zde pobit\'-ch Francouz
z napoleonsk\'ch válek. Skrze Dolní a Horní Ivou ty pes Bos to v
plomaticlvN' jednatel

i

mi

—
vystoupíme ku

110

—

zbytkm vtrného mlýna

Rad vána

radvanovského.

nkolik zemanských rod. XejznáUstajovri a Pravtití tž z RadRadvánova,
z
jsou
Jenšíkov
mjši
1698— 1770 Jeníky z Bratíic.
hostila
od
r.
tvrz
nevalná
vánova. Zdejší
1756.
6.
ledna)
slavný Cech a spisoZde také spatil svtlo svta (r.
statek (143 ha) a ves vydal vlasti
:

T*amtí eských Jan Nep. Vojtch Baltasar Ignác Jeník z Bratíc,
poslední svého starožitného rodu (t 1845. 26. srpna). Pod Radvánovem
jo v. v\''chodišt ryt. Pech z )ustjova.
leží svobodnická véska O us
Sedli
zde až do koníiskace r. 162! po ní
nazývaných.
Oustjovci
krátce
vatel

t

(

;

Ragersdorfové. nejposléze Ržkové
Jenšíkov, Lhotkové.
s Krchy a Bárty. Blizounký mlýn Dubina uvádí se jako zemansk\'statek již v XV. stol. Kolem prastarého filiálního (gothického) kostelíka sv. Václava po nové silnici picházíme ku knížecímu schwarzenSobtictí.

herskému

d\-oru (3(» ha)

Blanici.

rodišti Blanick_vch

z

Blaníce.

Na

nm

levo u olšovht) údolíka rozprostírá se Zahoí Bendovo. Xa
hospodaili Sulkové ze Zahoí, v XVII. st. Benedové z Xetin. po
pozdji oustjovští svobodníci.
sluje. Stateek rozkoupili
ktervch
Xedaleko. vvše do hor leží Lomná, nkdy samostatný statek s tvrzí,
sídlo Beneš ze Stíteže (Zadní), pozdji Malovc. Arcibiskup Kueni

burk skoupil

r.

1717 sekvestrací obtížené statky:

Lomn

Stítež,

Lomnou

osada Pohnání a sice
a Domamvš!
Horní od stará
Mostkem, Dolními a Horními Hrachovicem
rodišt Sudlic z Hrachovic.
jsou ves svobodnická (III. tvrt táborská
Dolní má zámeek s poplužím {302 haj. jež držívali Mazaní ze Slavtína,
Jeníkové, Kapouni a mnoho jin\'ch. nyní továrník Reisenzahn. Z mostecké tvrze vyšli Žibidové z Mostku. Xa vysoké planin (632 m).
kolem knžišt u starého kostelíka sv. I^rokopa rozkládá se po celém
kraji daleko viditelná farní, na zad krásnými ch_vnovskými lesy vroubená ves Pohnání, jako protjšek na druhém konci okresu ležícího
Miliina. Rvtíové Pohnánov z Pohnáni chlebili na pkné tvrzi ješt
Pohnánec
v X\'I. stol., po nich Oldich Malovec kol r. 1530 Pohnání
dojdeme
Rodné,
vesnice
uprosted
Za
hodinu
do
Chýnovu.
pipojil k
k

\'ožici.

Od

poíná

farní

i.

I.

i

pkných les

ležící.

Xad

ní leží

Bradá o v. nkdy

pevná

tvrz podiv-

Mezi Pohnáním a Ddicemi v útesu povlovného pohoíka jako ptaí hnízdo nad rybníkem sedí Hlasivo s kostelem
P. Marie. Ze zdejšího, nyní na statky emfyteutisovaného dvorce, pocházel rod z Hlasiva. jenž se pozdji usadil v blízkých Jedlanech.
V X\'l. stol. náleželo Gáslanm z Podolí, na to Voraickým na PoPo konfiskacích získal celé panstvíko
lance ve spojení s Blanici.
Eggenberk k Chýnovu. Xedaleko Hlasiva spatujeme horu Beránek,
na níž lid uením Husovým nadchnutý konával schze .k jednot
poestné
božské o svobodu zákona božieho a prospch spasitedlný
dobré všeho království." Xvní místu tomu íkají .na \'oboe". Za HlanN'ch

osudv.

i

III

—

dolu u \'yleinu lik;sivcm uvidíme vysoké „haldy" to jest vyvážky
sivských a emíovsk\^ch. Jako klín do lesíi vražená ves Kemíov
(pvod. evníov) nese ráz starých vesnic eských „do podkovy"
v.

stavných s rybníkem v pedu. emíov uvádí listiny již v XIII. stol.
Hned pes mez u vsi leží Lhotka, nkdy deskový statek se zbytky
hornických staveb. Zde pi potku \ypirali kov. Posledn se zde
dolovalo ped francouzskými
k nejvýnosnjším v Cechách.
Za Vozící k Sebíovu

válkami.

_

Revír"

emíovský

patil

i

temna lesního za blavým
dvorcem vynouje se vysoká
z

vž, zbytek hradu
hora nyní
všeobecn Selmberkem

kulovatá

e. Krásná

V

zelenavé romantické oboe, kterou plkruhem obíhá bystrá Blaníce
a v níž šplouchá velik\' rybník
do šumného hovoru
mocn\'ch dub a lip na skalnaz\'vaného.

natém návrší, posetém kovím, kapradím a bodavxmi
ostružiním, spí nerušen\' sen

velké zíceniny hrdého sídla
panského. Xásilím, vichi-

cemi prorvané zdi, nkde
ješt 15 — 20 m vysoké, mohutná hlídka (32 m) s cim-

buím,

s

nhož

okres,

svdí

nosti

stavby,

lid

o

uvidíš celý

nkdejší pevzašlé,

jak

si

vypráví, jen pro ženskou

HRAD ŠELMBERK.
marnivost a p5'chu. Bázlivý
zajíc,
plachá srna, divoký'
ostíž — tof jediní obyvatelé jindy živého hradu, k nmuž jMustup
steží malý, pkný barokový zámeek loví. Kraví hora též Kimin
stal se kolébkou
panské rodiny Šelmberk, kteí odtud ve stoHusitské vlnobití doléhalo marn
letí XIV.
pesídlili do Xaeradce.
na tvrdé stny Šelmberka a pece až zmna pán jeho po smrti
Albery z Tcholuze
do tchto zdí vnesla kalich. Panoxali tu
i

Hoic, Radejšína, Mratí z Dub, od nichž r. lóíj) „zámek Scnbergk" Michal Španovsk\' pikoupil k Vožici. Šelmberk opatrovali
všickni majitelé Vožice jako oko v hlav, nešetíce žádného nákkuhi
rytíi

z

—
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na jeho udrženi. Jsou zprávy, že ješt \^ r. 1629—30 hradní budo\-y
potom po rozkazu císae Leopolda, aby šlechta na
bylv obvdleny
hradech více nebydlela, spadla stecha, klesl krov, okolní sedláci vylámali okrasné ven\e, kamenné rámce okenní, z celé nádhers' zbyla
skálopevná hlídka, o níž Schaller dí, že dlila ti kraje: bechyský,
kouímsk}' a áslavský.
;

Kuenburkové Elbanice
(pv. Líbanice). Pod kaplí sv. Antonína vyvrá pramen léivé vody,
k niž od pradávna picházeli nemocní. I malá budova lázeská pro
né postavena. Xa místo ní lesku milovný František Josef Kuenburk
kolem r. 1740 zbudoval pkn\' zámeek na zpijsob souasn po Evrop

Za

vvletní

místo a

letní

sídlo

zvolili

francouzských pavillon — pro slinou chof svou Marii
Firmianovu.
l"el vyjádil xnovacim dopisem: , Chtl bych.
Teresii
má nejdražší, aby sv. Antonín elbanick\'- Ti daroval bývalé zdraví.
Xechf kolem Tuskula Tvého šeix)tající listí a jásavé ptaí zpvy mluví
o lásce mé k Tob, nechf hndooké srnky, které z rána v\H)íhají z lesa
pro sladkou potravu z Tvé bílé ruky, pináší Ti každodenní míij
vroucí pozdrav ..." \'e válkách pruských léili se ve zdejších lázních
poranni rakouští dstojnici. Nedaleko zámeku pod mírným návrším
rozprostírá se ves B
, za ní Bzová, nkdy tvrz a pvodišt vladyk
ze Bzové. kteí v XV. stol. mli v držení statek Koov, nyní ves.
se

šíících

1

Kolem bývalé hospody _na Jalovci" vede pšina k židovskému
hbitovu v Záluží. Záluží stálo ješt v XVIU. st. jakožto ves svobodnická. Pi Záluží rozkládá se vesnice Vilice s hájovnou na Bozejnách (XVI. st. svobodnický dvorec) na právo pod píkrou horou
.Cikánem" veliká, podobu staroeské vsi dosud nesoucí ddina D am n n c e. na levo Iv ž e n e c s P a n n \' m d \- o r e m. \' Damnnicích
í

i

dv

i

po zániku vladyk z Damnnic i DaRadmianic. vystídaly skoro všecky svobodnické rody na \'ožicku
a
Lhotkové.
Tvrz
Kívánovští. Mazaní. Jeníkové, posledn Jenšikové
ženec hledati dlužno v místech Paniného dvora (Frauenhof). Proslula
r. 142:-!. kdy úsilno a pece marn jí Pražané dobýti chtli na TáborskS'ch.
R. I.S46 pipomíná se Jan starší JankovskS' z Talmberka na „pusté
tvrzi Kížcneské". Xad Elbanicemi táhne sí; z této strany píkré
pásmo hor. eených smilohorských neb íšnických, vystupujíc nedaleko
ddinky Horšila skalním výbžkem, jejž lid podle povsti nazývá
„skálou Smiloxou". Tudy picházíme ku SmilovN-m Horám (541 m)
s farním kostelem sv. Bartolomje.
Panošové z Hor hospodaili na
Horách jršt po válkách husitsk\-ch. po nich íšnití z íšnicc. kteí
tu Janem jiíim luilcm r. \(>(>6 vymeli. R. 1677 koupil je opat strahovský'
Jerolým z Hirnheimu od ryt. \'áclava Budkovského z Budko\a. Jednoduchý kostel má pkn\' mramorovN' oltá. Pod Horami leží .Stoj slavíce nkdy pkná tvrz soujmenného rodu. Uprosted les leží Blatstávaly

tvrze, v jichž držení

:

-
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Nelze opominouti Ježov
malý a velk\'', odkudž pocházejí Jenšíkové z Ježova, Obrátice (pvodn Obraltice) s deskovým statkem, na nmž sídlivali „starší táborsk5'ch svobodník" až do r. 1850. Také v Radostovicích uzíme stopy
vladyckého sídla Podveck5'ch.
Stinn\'m „Borem" po silnici od Vožice picházíme za hodinku
k Sebíovu. Kostel sv. Havla stojí na pohanském žárovišti a pohebišti, emuž nasvdují etné nálezy bronzov\'ch kroužk. Na bytelné

nice, bývalá

Blalnických

tvrz

z

Blatnice.

sedící vladykové ze Sebiova, kteí potom prosluh pode jménem
Bekovsk\'Th ze Sebiova, vystavli útulnou svatyku venkovské gothiky na zaátku XI\'. si. Krom d\'ou starSxh zvon (ze XIV. a XV.
století) není v Sebíov žádnNxh starožitnin. Vsí a tvrzí vládli Sebíovští z Kekovic, Vidlákové, Skuhrovští, Dvoretí, Malovci, od r. 1674

tvrzi

Krištof

Pehoo\sk\'

tvrz rozboili

r.

enou

Proti

t\rzi.

Kvasejovic,

z

1719.

jenž zboží

Pod Sebíovem pi ece

ni

v

lesnaté

rovince

spojil
leží

s

starožitná

Zdejší

Vožici.

Skr\'šov
ves

s

pobo-

svobodnická

Osná, v\'chodišt Mack z Osné, kteí v rodné vesnici mli ])evnou
devnou tvrz s vysokým srubem. Po nich sedlo zde mnoho šlechtick\'ch rodin, posledn Machtové z Lowengrimu, kteí dvorec rozdlili.
R. 1820 nacházelo se v Osné 7 svobodník, z nichž dva patili ku
tetí tvrti táborské, pt ku druhé tvrti kouimské. Rovnž v Záii.
Popovicích a
k o vících bS-valy chabé tvrzky rodin po nich

Ke

se píšících.

velikém rybníku, jimž probíhá Blaníce, rozkládá se poslední
osada okresu \'ožického
KAMBERK. Mstys má l(JU ísel. 600 oby v., jednoduchý kostel
sv. Martina, hbitovní sv. Anny. pknou školu, malebn (z nkdejší
tavírny) nad rybníkem položenou farku. O zlatých dolech kamberských
iní se sice zmínka až ve XIA'. st., je však jisto, že se tu dolovalo
díve jako v nedaleké Roudné pod Blaníkem. Rod Kambersk5'ch
z Kamberka postoupil otecké ddictví po r. 1480 Zruckým z Chenovic,
ti zase Oušovsk\'m,
až r. 1621 Lukaveckx-m skoníiskováno. Po nkolika
ješt zmnách pikoupil je arcibiskup Kuenburk r. 1700 k Vožici. Na
blízkém Elhejšov. ()tradov a Hra jo vících žily rodiny svoI*i

farní

bodnické.

rantišek

XXXII.

Teplý.

OKRES SEDLECKÝ.

k hejtmanství Selanskému, stýká se s nim
hranici, jdoucí od Kozlovského vrchu,
severozápad
okres Sedleck\' v
na pomezí Selanska, Sedlecká a Milevska, k Mokanm, edicm,
achovickému dvoru, Lidkovicm a Divišovicm v délce 19'5 km. Nad
Náležeje

politicky

- lU —
tmito obrací se hranice k jihovýchodu a k
Kvaštov a erven\'' Újezd, jsouc tu v délce

na Novou hospodu,

jihu

km mezníkem proti
jednotku spojenj-m. Xa výVi'()

rovnž se Selany v politickou
dotvká se okres kotlinou Borotinskou Vožická hranici 10 5 km,
v jihu pak délkou 23 km okresu Táborského, jehož hranici opouští
jihozápadn od Svoišt; zbývající jihozápadní traf, v délce V2'5 km.
pipadá na soumezí Milevska.
Celková podoba okresu pipomíná tverec, jehož osy k sob
kolmé probíhají od severozápadu k jihovNxhodu a od jihozápadu k severov\''chodu. Vzhledem k jjrbhu tchto os nemá okres vlastn
svého typického centra: hlavni místo má polohu píliš výstední, ležíc
v jeho severovýchodní tvrtin. Mimo to trpi ono po stránce hospodáské mnoho svou znanou vzdáleností od jediné tu a to ješt okresu
ani se nedotýkající dráhy F~rantiškovy. Tato nev\-hodná poloha zempisná zpsobuje, že se tu význam hlavního místa jakožto stediska
veškerého života okresu tíští a penáší na nkolik více míst. jako
na p. v jihovýchodní tvrtin okresu na Borotín, jež se pak stávají
sama hospodáskými centry svého okolí.
(r.
lí/^U
Tím si vysvtlíme úbytek obyvatel v hlavním
napoteno ješt 182. r. Í90U jenom 1072 oby v.), a uvážíce dále naprostý- nedostatek moderních kommunikaních prostedk \- okresu
na západ
a pílišnou odlehlost jeho od nich v okresích sousedních
až k \'ltav žádné dráhy není. Iransversální dráha v jihu v Táborsku
a lokální z Votice do Selan v severu jsou tu pro okres úpln bezvS^znamny
nebudeme se rovnž diviti tomu, že celkovx' poet obyvatel tu stále klesá: r. 1890 vykázal okres 13785. r. 1900 pak 26 místních ili 36 katastrálních obcích s 2033 domy
msto, 3 mstyse)
12819 obyvatel (pi ploše celkové \6(y9V, km- 11 obyv. na
/('m'-\ tedy
úbytek 7%.
dvakráte více jak v sousedním Milevsku.
Jako Milevsk\- také Sedleck\^ okres náleží dvma úvodím pímému \'ltavskému svým severem a Lužnickému. jen o málo menšímu
onoho, sv\'m jihem. \'ýznané body rozvodní linie obou. probíhající
stedem okresu od západu k východu, jsou: Kozlovský vrch
703 m, Vilinsk}' 688, v Zadvorském lese 697. Ivený 695. nejv\-šší
v okrese Ounozský 719. ertovo bemeno 715, jihovýchodn od onoho,
vrch severozápadn od Libenic 676, Vtrovský 640 a Stupick\'- vrch
607 m. Obma smry od této linie kraj spadá, daleko rychleji však
k severu. Sedlecký potok opouští okres ve výši 380 m. než k jihu
(v\'tok Košínského potoka z okresu 470 m).
veskrze žulo\é
tohoto
kraje
kupy
vyznaují se živ\''mi, malebn\'mi tvary, lišícími se
výhodn od jednotvárné východní eskomoravské kopiny.
Z veškeré pdy okresu, tžší a úrodnjší než v sousedním Mi\'oticLim.
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levsku, a

mimo

to

tšící
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i

výhodnjšímu podnebí, pipadá

toliko
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23-7% (39-53Á:m-} na lesy. Zlepšené
tu zvlášt v procentech osevu orné

pomry hospodáské

pdy

patrnv jsou
jednollivvmi plodinami: lak

na pšenici pipadá již I2-|% (Milevsko 6-9%),
oves 14-8 a zemata 5-7% veškeré orné pd v.

žito" 29-5.

jemen

II.S.

1

Celé

i

ník

zmínné pímé

úvodí Vltavské zabírá v okresu potok Mastpramen potok Sedlecký. Vyprotéká v délce W5 km okres

spíše jeden z vídelných jeho
mezi Hor. a Dol. Dobejovem

vraje

smrem

severozápadním pes ervený Újezd, Price, Sedlec, Mnšlice
jej 2 km pod tmito pod Strnadovým
mlýnem. Z pravá pijímá potok prýštící na sever, svahu Vápenky {>'>2 m) v
délce 2-(Uyi!
a ústící nad Pricemi, Divišovický p. od .Mrakoiic {4
km) s pítokem
od Chottic (1-4) ústící u Strnadova mlýna: z le\a:
p. Božetínský,
pramenící nad Velákovou Lhotou a ústící po toku 42 km u
.\Iitro\ici
a p. Jetichovický od Záhoí (5 km) s pítokem od
Šanovic {\-4)
ústící v Selci. Také nkteré pítoky jeho
mimo okres se vlévající,
mají tu prameny: Jesenický u Matjova (24). pítok
tohoto p. AÍala opouští

kovický (0-6), Slabá od Branšovské myslivny (4»). Sám Mastnik
vyvrá na
okresu u Stupic (2 km). Z pítoku Binv. hlavního
toku v okresu Selanském, pramení tu p. PodepickÝ
v západ
u Mezného (2-2). V^eškerá pímá vodní sít Vltavská
iní 42' km.

pd

I

Jižní

ást okresu

náleží

|)ovodi Lužnice,

nkteré pravé i)ítoky zde vyvírají, jako p. Košínský od ernotic (7-2) s
pítokem od
Kamenné Lhoty (3-4). Chomoutové Lhoty (2) a Sudomic (\-8km),
Voltyský p. (Ló). nebojím protékají jako Cedron z rybník jistebnických (4-4).
toky z pravá

Xadjkovský rybník
1

1

napájí

p.

jejíž

Chlistovsívv

(7^2.

s

pí-

km).

Lužnickou (3 '4) obnáší tudíž vodní sít okresu 73-5 km, to jest
0'44 km vodní dráhy na km'' plochv.
Jak bylo již zmínno, je pi isolované poloze okresu od dopravních i)rostedk prmyslový ruch tu sám pedem
vylouen. Na této
I

1

s

nezmní nieho ani v budoucnu projektované trati: z Mladé
Vožice na Borotín a Jistebnici, která konen protne jen nejjižnjší
jeho cíl), a traf z Neveklova na Selany a Krásnou Horu.
jež bude
od nho stejn vzdálena jako lokální dráha Votice-Selany.
Ani však v ohledu osvtovém není na tom okres nejlépe: mšanských škol vbec není, obecné pak nalézají se toliko v 8 ze 26 místokolnosti

ních obcí,

a

zase

teba

že polovina onch má školy pétítíd v celém okresu pipadá tu jedna na
5-2 km- plochy a na 401 obyvatel, kdežto
v Milevsku již na 378.
Bechysku pak dokonce na 335 obyvatel pipadá.
Okres Sedlecký zaujímá trojí polohu: nadjkovsko-myskovickou
vysoinu, kotlinu borotínskou a nížinu sedleckou. Z nejjižnji vysoko
položené ddiny Brtce (626 m) spatíme u potku Cedronu od jistebtídní.

Pi úhrnném potu

doznati,
,32

—
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Kolaškv, ves Petikovice, Hodkov, Plechov,
Kivošín, Nehonin, Podol. Stružinec. Zbelítov, Zvstonín.
všechny na farni osad Jistebnické. Na právo zstane za vrchem
Dlouhým Svoiš. jejíž jméno pipomíná slovanského boha Svaroha.
nice tekoucího ml\'n

Pohoí

poplužním dvorem. Odtud vyšel vladyck\' rod „z PoSamostatný' statek koupil k Jistebnici od Jindicha rytíe Jenšíka z Ježova r. 1839 Jan Nádherný. Rovnž vNehonín ješt r. 1.542
b}'dlel vladyka Jan z Nehonina, jako zase r. 1589 Mikuláš Vozský
z Plechová
sedl na Plechov. Ve Stružinci dosud ukazují
-tvrzišt". Ješt v X\'I. iioroueli tu Trkové z Lip, po nich .Mikuláš
z Kornic. V zadu blá se vysoko položená veska Chlum, nkdy
deskový statek, rodišt rytí ze Chlumu. ."-íestoupímc-li po píkrém
svahu k potoku Smutnému, dolehne k nám veselý hlahol ml\'n:
dole

s

hoí".

O z drakova. Štdrý' ho i Hromado va u Mycásk, píslušících ku svobodnické vesce Modlíkovu. kdysi majetku milevského
Proti proudu pijdeme do útulného, po ohni r. lo'U úpravn
vystaveného mstyse (od r. 1848)
NADJKOVA. \' schátralém kostelíku Nejsvtjši Trojice krom
pomníku (v podob sochy) polního maršálka Antonína Feuersteina
není nic pamtihodného. Slušný panský zámek míval kapli sv. Anny
a nákladn zaízený skleník. Na hbitov pi velkém pomníku odpoívá první eský romanopisec Prokop Chocholoušek, jenž u vlasteneckého faráe Cechoslava Fikara umel (1864 5/7). Na zdejší tvrzi
sedli od nepamti rytíové Nadjkové. kteí v X^^ \ku se odsthovali na Drácho\-. Jejich sídlo zaujali rytíi z Dúdleb až do r. 1693.
Panství koupil potom pražský mštan Jan Vanc. od nho Kinšlí a po
r.
I73() Deymové ze Stítže.
Od r. 1761 usadil se v Nadjkov \-zpomenutý váleník Feuerstein. Po jeho smrti (r. 1780) prodali synové
velkostatek Janu Toskani-mu. jeho ddicové zase v letech tvicát\'ch
pedešlého století Karlu hrabti \'ratisla\u z Mitrovic na Kaladjích,
kláštera.

vnuka

vdova Kokoova z Kokooxa
dvor o 1202 ha) dosud drží. Za zámeckým parkem
pi cest ku Hronové Vesci' stoji starožiln}' kíž cyrillomethodéjský
s neitelným nápisem. Za Mozolovém u |)oplužního dvorce Vtrova

jehož
celé

panství

v tichém

Karolina \'ratislavovna.

(9

lesním ukazují místo staré tvrze \'ol('ve, ješt
pipomínané. Pes kopeek „u jezevce' pijdeme do myslivny P>ažanlnice, kde se nalézají zbytky velikého remisu se stílnou.
Mezi dvorcem Kališt a rybníkem Majelovským i)0 táhlém pohoiku
„Homole" ])rojdeme k Hubovu, na levo Nepejov (díve tvrz) až
obloukem ku Starcov Lhot. Ve Lhot stávala menši tvrz. R. 1699
prodala ji Barbora La'Cronova Wolfovi z Kierbecka, od jehož nástupc
pešla r. I72(J k Nadjko\u. U nedalekých Kenových dvor nachází se pkný velk\' statek ..na P>ouí". za nimi malebn v horách
v

XV.

ústrani

slol.

-
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uprosted les položená veska Businy, na levo pod vrchem .Drtí'
ves Pohoelec, památná vnáší dob boui znienou ohromnou .lipou
Husovou". Dle povsti Hus pod ni kázával. Mezi staroeskými vesnikami
Chlistovem a Bezdékovem smrkoxvmi lesy pistoupíme kolem
„Paezitého" rybníka k Ržené, nkdy bytelné tvrzi s rozsáhlým poplužím. Madykové z Ržené uvádí se ješt v XV. st. Po roce 1726 nabyl
statku satkem s Josefou Chlumanskou z Pestavlk František Ferd.
Radecký. dd slavného vojevdce. R. 1764 prodal R. rytí \"áclav
Netvorský z Bezí baronu Feuersteinovi k Xadjkovu. Smutn pohlíží
sutiny poschodové tvrze do hladiny rybníka — blizounké smrkové
mlázi za hivého jarního slunéka snad tm holým zdím — mrtvolám
šeptává: Z prachu nepovstanete nikdy více! Podobný osud zastihl
Kvtuš a sousední Kvaštov. Vladykové z Kvtuše vysthovali se

XV.

vku

jedni do Tábora, druzí usadili se v Práchensku. Z jedné
dosud bývalý svobodnický statek u Hrdonu. z druhé,
vlastn ze trosek postavili židé synagogu.
Z Kvtuše skrze Nosetín zajdeme hned za „Perculi" do temnvch
veletinských les ,na Kozlovech" (708 m) knížete Lobkovice na Vysokém Chlumci. Za hájovnou ve strmé skále nalézá se .poustevna"
vlastn útulek nkdy eských bratí pi pronásledováni .pikhartu".
De vaí asem pijdou na mnohou starožitnost, zejména u \'ratkova
a Matjova. V této lesní tišin ukrývají se mnohé samoty a vesniky: Hustila. Chvalov. Branišov, na vršku ležící Bezí. Radikov, Rážkov, \'ilin. \'ratkov, Hodkov, Ounuz, pi potoku seli-

v

tvrze

stojí

kovském Mezno, Kozlov. edice a .Modany s jednotami: Setíkov
a Hlín o v. V edici žili svobodnici. ostatek patil ku statku Trkovu.
Mokrány vydaly vladyky ídely (idly) z Mokan. z nichž Jan kolem
1460 zasedl na Medrahovicích.
ského statku (dvr a 4 vesky)

Od

Diviše z Nechvalce nabyli mokanbrati Václav a Ladislav z Lobkovic na Vysokém Chlumci. A' .Myškov mají pknou školu. Xové
Dvory chlubívaly se tvrzí, kterou po vymení pvodního rodu osedli

r.

r.

1.502

v 15. vku Mdncové z Ratiboic. \ konfiskacích r. 1623 dostala se
k panství Chlumskému. Z ediek navštívíme achoice, nkdy
rytíské sídlo. I tady pro úastenství ve stavovské vzpoue ryt. Hanušovi Mdnci vzat stateek s veskou Kemenicemi ku Chlumci. Xa
tvrzním mstišti stoji myslivna. Po hebenu lesnat_vch hor nad (Junuzí
dostoupíme nejvyššího bodu, na „ertovo bemeno". Skupina jako
umle a pece pirozen na se sestavenSxh balvan (715 //z) slouží za
podnoží místu, s nhož dychtivému oku zaíná pvabná vvhlídka do
sedlecké kotlin\', poseté mimo dvou mst blavými vesnicemi, jež na
levo vroubí zádumivý hrad Vysoký Chlumec s nižšími zíceninami
Zvince, naproti amfiteatraln nad výšinou bolechovicko-chottickou
s báovitým Ostro
se vypínající vzdálené hory neveklovské.

meem

-

ll

na právo po volném návrší Loudilk}- borové lesy Kvaštovské, Debore,
na nímž ve tm lesnatého pohoí miliínského jako hvzdika tepotá
se vysoká, lesklá kaplika Utrpení Pán nad Miliínem. Obrátime-li
se k jihu. vidíme moe lesíi na Táborsku. Rozkošné panorama Sedlecké!
Nemén než ticet osad. dvor, nesetn ovocnxxh sadíi sedí uprosted
úrodných polí. zelenav\'ch luk ve stínu panských zámk a zámek
všecko tulí se jako kuátka ku
kvonám ku dvma svatyním

—

vží

štíhl\''ch

v Sedlci a

A z Cunkova vidíme

Prici.

ten libezn\'

celek ped sebou jako malebné
panorama. eští touristé. kteí
sem o slunných dnech letních
rádi pospíchají, íkají kotlin sedlecké
eský Meran. Njakou
podobu skuten má.

—

stiti

Z Ounuze

mžeme

sráznou

smle vedenou

a

se pu-

kjetichovicm (465m): le
pokraujme zatím ješt v okružní
horské partii. Z Cunkova až ku
silnicí

„sloupu",
silnice

cm.

(od

od

kde

se

protínají

dv

Xadjkova k StupiSedlce

k

Jistebnici)

mineme Alinovu Lhotu, na
ievo Javor a Monín se Lhotou Velákovou. Monín ped
husitskými válkami mival chatrnou tvrzku
Táboí se Lhotou
se ji ujali a až do r. 1623 drželi.
Kolem myslivny Brtna skrze ves
na právo vidti Orlov,
Ostrou
jako orlí hnízdo na útesu skalním
po hrázi u ddinky Brabe-

—

V

y

i

—

—

ništ octneme

se v

Libnicich

dosud zachovalou tvrzí (462 ha).
VYSOKÝ CHLUMEC.
Na mohutn\'ch pilíích spoívají
silné zdi. nesoucí nyní po našem
spsobu upravené dvorské byty. Po zániku vladyk z Libnic panoval
tu rod \'r('hotických z Loutková na Uhicích.
V XVII. st. pešly
Libnice na .Msíky z Výšková, r. 1616 Oldichovi z Bílé, jenž pijav
úad stavovského direktora po bit\ na Bílé hoe byl sfat. Po nkterých zmnách dosáhl zboží toho r. 1726 Jan Malovec. který je
s

-
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Na blízku Libénic se nalézají vesniky a samoty.
s PrtMcemi.
Poradkov, Pedbojov, Borotínek, Sichrov, Násilov a Hatov.
R. 1542 pi^ipomíná se Vavinec z Hatova. K Hatovu se pojí vísky
Dobejov hoejší a dolejší. Na právo od silnice spatíme Cernotice
u lesa .Krkáku", Boukovice s dvorcem, na levo za starožitnou
kaplí Vtrov a Milostice fstaro. Milhostice) s barokovým zámekem
Odtud se psal široce zvtvený rytíský rod Vojkovských
(205 ha).
Milhostic,
kterv otecké ddictví ped shoením zemsk\''ch roku 1541
z
desk ponechal Mitrovsk_vm z Nem\'šle. Od r. 1697 zmnilo se tu 1H
majitelv. Poslední, léka v Píštanech AIUDr. Kuera prodal je r. 1907
hospodáskému iditeli Trejbalovi. Kolem Milostic pod farní osadou
erven \' Oujezdec (okres Votick\'0 v olšoví pi potcích ukrývají se ddinky Zábhlice, Dvorce a samota Milkov, „na Hvízdalce". Za pl hodiny dojdeme do Stežmíe (staro. Stezimí) se
spojil

starobylým farním kostelem s\'. Havla. Gothická budova z XIV. stol.
má v presbytei slušné žebroví s krákorci lidsk\'ch hlav. Na hbitov

památná lípa. Ze zdejšího zámeku kdysi tvrze vyšli panošové
Stezimíe, píbuzní Vrchotických a Pibíka z Mitrovic (na \'ožicku),
jehož potomci Stezimíe zddili. R. 1545 sedli zde Mitrovští z Nemysle,
stojí

ze

r.

1670 Vratislavové

mimo

pes 50

z

Mitrovic (u Sedlce).

Po Vratislavech fod

r.

1685)

(1706—1756) drželi Stezimí Straníkové z Kopidlna, nato Malovci a po r. 1790 také krátk>' as slavnx- Cech Jan
Jeník z Bratíc. Majitelé se mnili neustále. R. 1806 dal zde na Vtrov a vrchu Chocholouši vévoda z Hessenkasselu marné dolovati
na stíbro. Od r. 1816 hospodailo na dvorci nemén než 13 pán.
nyní spisovatelka \"lasta Stráneka.
Nedaleko nádraží dráhy cis. Františka Josefa (nejvvšším to bodu
trati 585 m), pekroíme-li po kamenném most hlubokj' železniní
záez, uhlídáme na levé ruce pi lesíku vystavený vodoléebnx' pensionát MUDra Krouského s rozsáhlm parkem. Hned za mostem jsou
Stupice hoejší, pod nimi svobodnická véska St. dolní. Z onch
vyšli vladykové Nosákovci ze Stupic.
Tvrz ob\>vali v XVII. století
Šiškové, po nich Sobtití ze Sobtic, Ragersdorfové. Nyní na dvorci
hospodaí ddicové p. Bendj'. V Mez nu. krom nové školy najdeme
starobylou kapliku s devnou, velmi pozoruhodnou vížkou (XVIIl. st.).
Pominuvše samotu Modrák a Novou
skrze „erné lesy'",
v nichž malebná myslivna nad mKmem a rybníkem Seborem. picházíme do úrodné kotliny borotínsk, kolkolem lesy a vrchy obklopené.
(lOOO oby v.)
BOROTÍN sluší rozeznávati dvojí. Bóro ti n
a Borotín hrad. zíceniny a dvr se ml\'nem. i jak lid íká: Na
starém zámku. Mstys ml tvrz na blízku kostelíka Nanebevstoupení Pán, jenž až do r. 1384 byl liliálkou chrámu Pán na Kostelci
Podolském. Ve jmenovaném roce se pomr obrátil. Kostelec stal se
jiné

let

Stezmí

msteko

—
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v nepamtné dob se usadili Mtkovci
Zá2 Price, kteí se psali „z Borotína", pozdji také z Landštejna.
možnému rodu nestaila tvrzka, kolem které zatím narostla velká
filiálkou

Borotína.

Na

tvrzi

ostrožn nad rybníkem

osada, a tudíž na pi^íkré

založili

tvrd\''

hrad.

Ješt ze zbytk lze poznati, pro Táborští hradu vícekráte (posledn
1434 v kvtnu) tvrdošíjn a pece marn dobv^vali. Zrovna v lý\e
r.
sedl jim bojovn\' ^likuláš Landštejnský z Borotína, nesetásli ho; on
také s Krchlebcem v bitv u Lipan první se vetel do otevených
voz táborsk\'ch, ímž bitvu rozhodnul. V XV. století ovládli hrad

msteko

—

po nich Cernití, od roku 1548 1552 ušlechtilý
Jan Hodjovsk\' z Hodjova na jedné polovici, na druhé potomci Kateiny Malovky, provdané opt Malovky až
do r. 1602. Rozdlení pineslo zkázu hradu. Už r. 1618 pipomíná se
zíceninou. R. 1623 po konfiskacích získal celé zboží borotínské rod
Lobkovic kjistebnici. s níž roku 1829 zakoupil je Jan Nádherný, jehož
syn Karel, byv r. 1865 nobilisován. pijal pídomek ,z Borotína".
Ruiny ijorotínské náleží k nejpknjším, nejpístupnjším a
proto k nejnavštvovanjším (ze stanice Sudomic pohodlnou lesní
pšinou za 'Z., hodinky) v královsl\'í. Strmí asi
hodiny od msteka
na skalnatém ostrohu, ze tí stran |)lkruhem obemknuté rozsáhlým
rybníkem zámeckým", pod jehož hrází v hustém háji olšovém mezi
ovocnými sady skrývá se ])arní ml\'n a pila. Na zboeništi znáti dosud
hlídku, místo hradní kaple (mla vlastní vž, jež spadla roku 1811)
okrouhlou vž. palác, znamenit založené stílny a ást hlavni lirány.
jsa podepen siln\-mi pilíi
Palác se svými zdmi 15 — 2() m vysokými
až k zemi dosahujícími. zro\-na visí nad mlýnskou budovou a cestovatele
pi pohledu zachvátí pocit: ted se sítí a bda mlynái! Le zdivo stojí
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Alalovci,

mecenáš eské

literatury

'
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I.

jako skála a iperný ,.pan otec" zastraší obavy potuteln\^m

úsmvem.

piveka se vypije, než „to slítne". Nmeckého básníka Grillparzera star\' zámek borotínsk\> nadchnul ku
známé báji „Pramáti".

že ješt

mnoho vody utee

Msteko
starožitnosti;

všecko.

Borotín
jen

a

po strašném

gotická

Nádherná budova školní

tína ze strany

pišlo o všecky
stol.) petrvala
1896) okrašluje vchod do Boro-

požáru

r.

1863

presbyté kostelíka (XIV.
(z

r

sudomické.

T'es louky nad Borotínem k západu proti .Šibeníku" pod strmým
L)ehetníkcm (676 mj na povlovném svahu rozkládá se Lhota Kamenná,
velkostatek (163 ha) a ves s mlýnem u Pibíka. Za stará sídleli tu
Bojanové ze Lhoty Kamenné (vymeli po r. 1850). v XM. stol. Malovci,
v X\T1. st. Straníkové z Kopidlna, po r. 1773 Kfelíové. Za minulé
století vystídal statek 15 majitelv. V nedalekém
stávaly
mimo selské též dva svobodnické statky, které r. 1785 Ludm. Deymová
pi\tlila ku Lhot.

Smrkov

—
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ku „pednímu vrchu libnickému"
(581) m), za Libnicemi náhle klesá, tvoe úzké údolíko horské, více
prrv podobné, až k Zábhlic m. odkudž se rozšiuje na údolí pode
Dvorcem ku vsi Výšce a dvoru Kvaš to vu. Silnice však od
Libnic vede do píkrého vrchu „Zadní libnický'" (650 m). Jako se
stechy sjíždíme po lesnaté severní stráni jeho k romantick\'m \'rchoticm. které romanopisec Chocholoušek líí v povídce: Pan Simon
z Vrchotic. \"rchotická tvrz fodtud
pojmenovaná, že na vrchu stojíc,
pezírá celý kraj) vydala rytíe Vrchoty, po nichž Janovice u \'otic
sluji .Vrchotovými". Po nich sedli zde již od r. 1462 panoši z Lútkova
(u Hoepníka). kteí se psali Vrchotití z Lútkova.
R. 1596 prodali
tvrz Bechvním z Lažan. tito zase r. 1613 ^'elemvšlskvm na Mitrovicích

Od Smrková sloupá

terrain až

'Bii

JI

ZÁMEK

m

.MITROVICE.

konen r. 1660 Jan ernín prodal je \'ilému Milrovskému z Nemysle k Jetichovicm. Ze tvrze zbylo nkolik svtnic a tyhranná
bašta s vží pi ásti nkdejšího parku. Za Vrchoticemi níže leží
sta vlky, východišt vladyk a rytí z Pestavlk. kteí se psali
také Chlumanští z Pestavlk. Tvrz mla pohyblivé osudy: až do
r.
1710 František hrab ernín postoupil ji trhem Josefu hrál). Vratislavu. kter\'- pevnstku „jednoho poschodí s vžikou" poboiv, statek
spojil s blizounkými .Mitrovicemi.
Na právo od Vrchotic za ostr\'-m
kopcem, na mírné rovince sedí véska Bozetín, rodišt panoš
z Bozelína, kteí zde mli slušný dvorec.
R. 1630 koupil jej od nich
Sádlo z Vražné, r. 1640 pipadl
s mlýncem Náhlikem k Jetichovicím. odkudž v
1780—90 byl rozparcelován. Na západ od Bozetina
spatíme ves .Šanovice, kde až do r. 1708 na svobodnickém statku
až

Pe

erv

i

1.

hospodaili Sichošové, jejichž pedci se psali „ze Šanovic". František
Mitrovský z Nemysle jej potáhl k Jetichovicm. Z Bozetina úzkým
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Úžlabím dojdeme do

Mitrovic star\'ch.
Dosud znatelný pikop}'

vsi a dvora. Obojí zacho-

nkdy pevné tvrze mitrona níž od nepameti vládl rod z Mitrovic, dosud s pi^ídomkem
hrabat Vratislav z Mitrovic kvetoucí. Od r. 1584—1626 hospodaili zde
rytíi Velemyslští z \>lemvšle, po nich, po
nkolika majitel
od r. 1670 pvodní rodina \'ratislavv. Z nich František Ignác opustiv
starou tvrz, založil pi homolovitém kopci poblíž Sedlce, Mitrovice
nové, jedno z nejpvabnjších pansk\xh sídel v Cechách. Jednopatrová stavba, nesouc po stranách pavillony v bohatém slohu vlašském,
na steše ozdobena arkvi, s báiovitou vížkou, vše pesné, soumrné,
opírá se na stran silnice o vysokou alej štíhlých topol — pravé to
aristokratie stromové — v pozadí vystupuje vrch jako velikánsky- lesem
porostK' bochnik chleba, jehož úpatí kryje peliv ošetovaná, zámek
kolkolem obíhající zahrada rozpodivn\'xh strom a kvtv. na západ
pohled do pvabné krajiny sedlecké, kterou uzavírají dumavé zíceniny
z\inecké s ponurým hradem Chlumeck\' — takové jsou Mitrovice
nuvé. K panstvíku (535 ha), jež nyní drží rodina Blaschkova, náleží
valo starožitnv' ráz.
vické,

zmn

vyjmenovanvxh obojích Mitrovic dvr Kvaštov s adiem
V údolíku k Prici za samotou Brandírou vesele klepají ml\''ny
Kužel a Jezerský. Na Kvaštov s pkn5'mi lesy stávala vladyí tvrz KvaštovskNxh. V XVI. stol. sedli tu Byšicti z Byšic,

krom

již

(okr. votick}').
:

ían

po nich \'oraití

z Price.
R. 1670 získal statek od Petra z
Petr Vratislav na Mitrovicích, k nimž dosud písluší. Ku Kvaštovu ná-

ležíval nedalekx'
z

Rohov. nkdy dvr

nyní ves, v5'chodišt

Domaslav

Rohoxa.

Od mitrovického zámku topolovým stromoadím kolem

muk do
PRICE netrvá cesta ani
kopeku se zdxihající vysoký

starých

Božích

mstekem

tvrt hodiny. Vitá nás nad

na

farní chrám Pán sv. Vavince se štíhlou
ást nese stopy pvodní stavby románské z XII.
století. Svatyn chová plno náhrobník A'rchotických z Loutková. \'elemyšlovských a Malovcv. O Vítu Malovci (Ý 1769) dí kamenné písmo:

vží,

jejíž

nejstarší

poddaných ... O nábožné mysli svdi
zachovaný „kšaft" Alaxmiliana z Velemyšle (t 1615): ...Tlo mé
žádám, abj' v kostele prickém ... od mých milých pátel pochováno
bylo ádem kesanským, pobožným, beze všech nádherných a ryných
ceremonii, nebo tlo o to nestojí, než do zem žádá
aby mohlo
pokojné odpoívati a ..
tomuto |)ánu
oslavení svého oekávati!
zvonil památný zvon Prický P. Marie z první polovice XIV. stol., jenž
dosud jest na vži. Xa hbitov nalezneme starou kostnici s vžikou.
Na západní stran msteka na mírném výbžku skalním pnul
se ped asy prický hrad — kolébka mocných král eského jihu
pán z Rže i Rožmberk. Stál ješt v XVI. stol. Xyní po
zbyla
byl dobrodinec kostela, otec

.

.

.

.,

I

nm

—
malá ást

—
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pizemí táhlého západního kídla s vysokou klenutou
povstal po r. 1591. Pozdji na poschodí pistavli
druhé. tyhranná budova nevyniká niím. Jen pkn\'' anglickx' park
Listiny vypráví, že za vladaení A'íta Malovce umlecký zaji zdobí.
hradník Tobiáš Hanka vypstoval ze zdejší zahrady park slohu francouzského. Na samých chodbikách, po obou stranách pistiženými
stromy obklíených, šumly kolem kiosk mnohé vodotrysky, vyskakující ze tlam kamenn\'ch zvíat bájen5'ch, jejichž podob}' stály na
terasech, ve koví, na schodištích ku stinným jeskykám, mezi ovocnS'mi stromy i dlouhými adami ervených jiin a blostných lilií. Postavme k té mrtvé kráse pány v parukách, se škrobenými náprsníky,
dámy v pompadourských kloboucích, v šatech mírn vystižených,
v pasu stáhnutých, však hedvábnou sukní široko se rozbíhajících,
t.

].

jizbou. Nov\'

zámek

všecko sametové, bílé, napudrované, francouzsky šveholící ... a as
podivného, idyllického rokoka, as dávný vynoí se ped námi jako
pelud ....
Z budov prických vyniká nová fara, radnice, škola a klášter
milosrdn\''ch sester se špitálem a kaplí sv. Karla Horomejského. Založil
jej prický rodák František Pištk. arcibiskup ve Lvov (f 1846). Pi
msteku a jio okolí nalézá se mnoho starých l)ožích muk. nkteré
z

XV.

století.

R.

(Bežan

1220 ^'íl(k z Price, jenž se psal také
myslí, že

purbrabí na

má

zníti:

hrad Zvíkov.

Witko de Plinkhinberg

Blindenberg), úadoval za
jsa

synem pana Vítka

Pemysla L

jako

staršího z Price, bý-

valého nejvyššího íšníka (1169— 1177) krále ^'ladisIava. Od onoho se
všickni Rožmberkové odvozovali. Jeho peef vykazuje primitivní ptilistou rži (archiv na Orlíku). Ve XIV. st. ujali Price na njaký as páni
z Chouslníku.
ale hned na zaátku píštího vku setkáváme se tu
s mocnou haluzi rožmberskou, pán z Landštejna na Borotín. Po
r.
144. zavládly zde rody Mrack5'ch z Dube, Voraití z Pabnic, od
1599 ernínové, z Talmberka na Smilkov. r. 1725—1835 Malovci
r.
z .Malovic. Price vidla záhubu rodu
jeho jmní. Roku 180,3 v záí
2lliletý Jan Malovec pi cvieni v šermováni a tlocviku nabodl se na
ostrou žerd. Po velk\'ch bolestech skonal jako poslední linie prické.
Matka jeho Johana, dcera prického uitele Jiíka Olivy, vdala se potetí za mšfana pražského Karla Burku.
Burka stavl a stavl
Mimo jiné pustil se do zízení kamenného (25(3 m dlouhého) mostu
pes bainatou louku mezi Pricí a Sedlci. Pravda, stavbu dokonil,
dvma sochami sv. Jana a sv. Floriana vyzdobil, le nákladem své
jmní dotrhl. Panství (s Uhicemi 184 ha) náleží nyní rodu rytí
z Eisensteinu. Msteko 4\7 m nad hl., ítá 897 oby v.
Proti Prici hned za vzpomenutým mostem na rovin (411 m)
rozkládá se útulné okresní msto
i

.

1

.

.
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SEDLEC, eené na dráze
1072 obvv.

Kolem

])rostranného.

Frant. Jos. I., se 159 domy,
nesoumrného, le jako stul rovného

námstí, jež na severní stran uzavírá farní kostel sv. Jeronýma, kupí
se 4 skupinv Lipravn\-ch dom, z nichž do oí padne jeti^ichovská
nkdejší radnice
pivnice, budova soudní, hostinec .na rycht"
a vzadu skvostná školní budova, za kostelem nová fara. Krásn\- farní
kostel poi^ízen byl na míst starožitného kostelíka r. 1898 pi^iinním
mstské rady a t p. faráe Jos. Motla.
Z minulosti Sedlce až do XIV. stol. není skoro nic po\domo.
Zdá se podle názvu, že místo v této krajin zalidnili slovanští .usedlíci"
nejdíve, šííce se odtud po celé kotlin, nad kterou si vystavli pro
ochranu dv pevná sídla. Zvinec a Chlumec e. \'ysoký. Páni chlu-

—

metí

ovládali Sedlec až do konstituce. Byli to: Janovští

SEDLEC NA DR.\ZE FRANT.

JOS.

z

Janovic erbu

1.

orlice, v XV. st. Ojíové z Oedlic, od r. 1474 Popelové z Lobkovic.
Z tch Ladislav daroval místu r. 1545 peet a výsady trhového msteka.

V

Sedlci se narodil r. 1819 18. února první eský romanopisec Prokop
Chocholoušek. Opodál silnice do Xadjkova stojí pi rodném jeho domku
stodola, ve které tehdejší vládou (v 1. 1854—1866) pronásledovaný
Chocholoušek, od rodiny odlouen, nemaje písteší, psával nkteré
povídky svého slavného .Jihu". Xebýti okolního duchovenstva, najm
nadjkovského faráe Fikara. u nhož umel, byl by nadaný Prokop
trj^l nejvtší bídu. Za živa ho nechali vlivní páni ubíjeti
i

mu postavili — desku a nádherný pomník. Tak
Cechách obyejn chodí.
Za Sedlcem na právo od silnice jetichovské v dosti znané úžlabin uprosted ovocných zahrad sedí ves Uhice se zámekem, lihovarem a dvorem. Odtud podle tvrze psal se panoší rod ,z Lhic" Za
krále Jiíka držel ji Pibik Tlu.xa z Cechtic, jenž jako hejtman královského vojska r. 1468 dobyl pevného hradu konopišfského. V X\'I. st.
a

po smrti

to v

mli Uhice Vrchotití

z

Loutková,

po

nich

Msíkové

a

Bedich

—
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z Bílé, jemuž, jak již vzpomenutn. r. 1621 s Libnicemi konfiskovány.
Zboží nabyl na krátký as rod Mdénc, pozdji rytíi Radetí i Radce.
Stinnou
R. 1726 prodali je ddicové Krištofa Radeckého k Prici.
ovocnou alejí bílé silnice proniká malebnx' zámek Je tichovice, vystaveny- r. (557— 59 podle plán profesora Niklasa v romantickém slohu
hrad normandských s osmistrannou vži. vybíhající v cimbuí. Ped
I

bohatého záhonu kvtin zdvihá se socha zakladatele dra.
budov tvoí nedaleko v parku
mezi mf)hutn\'mi tisy jako staenka shrben ku blízkému návrší se tulící
star\' zámek (XVI. st.), obyejné to tžkopádné stavení mohutných
zdí a šindelové stechy beze všech stavitelsk_vch ozdob. Nkdejší zdejší

budovou

Kaky.

z

Zvláštní kontrast k této sliné

ilfflffil

ZÁMEK JETRICHOVICE.
rodišt rytí Opršal z Jetichovic, týila se na v\'šince pi rybníku po jižní stran vesnice. ásti píkopu a náspu dosud viditelný.
Kolem Jetichovic (465 m n. hl.) plkruhem jako ímský amfiteátr,
jehož jevištm ves
zámek, zdvihá se lesnaté pohoí, zvi bohaté
tvrz,

i

cunkovsko-ounuzské (640—650—715 m). Na pravém úpatí pod
rozlehlou vsí Sušeticemi v údolíku leží starobylá ves Bolešín,
nesoucí dosud ráz staroesk5'^ch vesnic se selskými živnostmi doškovNch,
neteskem se zelenajících stech, s osmi až dvanáctihrannými špiatými
stodolami devnými, opírajícími se o mohutné lípy a klenky. Píchozímu se zdá, že zabloudil nazpt do XVI. století a man eká, brzo-li
potká sedláka v kožiše tulipány protS-kaném, s pangrotkou (epici
z vydrové kže) na hlav, nebo mihne-li se njaký díví zjev pestrého
kroje ásnatých širokých sukní, s vyšívan\'m živtkem, nad nímž
,v paušatech" z temna kaštanov5'ch vlas zpod stíbrem i zlatem
lesy

!

—
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ošité -prefundy' (holubinky) prokmitnc záivé oko venkovské krásky.
kamennou, na protjší stran údolí
Zatím však spatí krasavici, ale
Vrchoticm
spadajících, vesele jako svtpíkeji
úpatí
hor
k
pi levém
Boží,
svatyku nad pomyšlení
lušku se usmívající kapli bolestné Matky
srdci líbeznou, istého a pesného románského slohu. Z ela jí
oku
vyrstá tyhranná vížka, vznášející se jako \ztvenv prst nad bohat
prsteny ozdobenou rukou Vnitní úprava odpovídá zevnjšku. V oblacích
mezi skupinami rozkošných andílk z obrázku hledí na t pieta Matky
Boží. jíž za podnoží slouží svatí a svtice boží, sv. patronové ešti.
Pod oltáem v apsid prostranné hrobka pohltila (t 1865) zakladatele
Jana Kaku, proslulého doktora vešker\-ch práv, nkdy rektora pražské
university a pána na Jetichovicích, který vystavl kostelíek na míst
staré kaple pro památku svého vrného pítele slavného M. Pešin\'
z Cechorodu (t 1859).
Na epištolní stran stojí mramorový- pomník
kanovníkv s významným vlasteneckým nápisem, zakonen}'m apo-

—

i

!

strofou:

K trnu Boha
za

Xa Jelichoxicích
r.

1500 hospodail

r.

1718.

(441

rod

kdy ženitbou
je

ryt.

na1)yl

koupil panstviko Karel

syn Ferdinand

skládám prosby své
pátely mé

za vlast, za

lid.

ha. s Uhicemi 588 ha) po Opršalech od
Bohuslava Mitrovského z Nem\'šle až do
jich Jan ^'áclav hrab (Jpersdorf. R. 1770

hrab

Clary.

postoupil 1829

r.

1784 František Lobkovic, jehož

JUDruJ. Kakovi. Nyní

drží Jeticho-

Neuwirt. Vracíme-li se z Jetichovic do Sedlce, leží pímo
celé údolí pod ddkovsk\-mi les}' vesnice Mrákotice
a Divišovice. Z onch pocházeli vladykové Mrakotití. \'yhynuli
v XA'l. vku a tvrz pivtlil k Prici Jan Voraický. Nedaleko Divišovic
panský dvr A'ršovice, nkdy ves. s mlýny Sova a Strnad. Pi
potku sedleckém na ostrém ná\rší stávala tvrz Do br o šo\i ce. \vchodišt soujmenného rodu. V XVI. st. zde hospodaili Ddichovšli
z Lomné. Malovci a nejposléze Mdnci. jimž r. 1621 konfiskována
a k Uhicm prodána. Mstišt tvrzní dosud znatelno. Mezi Dobrošovicemi a Sedlcem na okresní silnici vejdeme do Mstic (Msetic),
vzdálených asi tvrt hodiny od nového hbitova (r. 1872) sedleckého.
Ddina (5() ísel) od pradávna má dva poplužní dvory. Jeden náleží
k Vysokému Chlumci, druhý s blízkými Lidkovicemi tvoí samostatný' velkostatek (415 Ao) s pivovarem. Hod xJadyk ze Mšetic vymel
vice rodina
proti

nám pes

záhy. Zasedli

tu

rytíi

mechovšlí. \'orailí.

kteí

z Kout (u Smilkova). po nich v XM. stol. SaPoátkem XVIIl. stol. získali Mstic rytíi Sme-

nkdejší bažantnice pod horou Ježovkou vystavli
novS' zámek se jménem svého šlechtického pídomku — Lidkovice.
\'^elkostatek pešel r. 1762 na Kunáe z .\lachovic. po nich na Bšiny.
\' XIX. stol. vystídal 10 majitel.
chovští.

z

—
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Za Ježovkou (516 m), kde podle ústního podání r. 1420 sedlanští
emeslníci se na odpor postavili Žižkovi, i jak náš lid ekne „sedlanští
ševci se zježili," leží ves Kvasejovice, o které máme zprávy již
Tenkráte ji daroval kníže Betislav bevnovskému klášteru.
r. 1042.
V XV. stol. povstala tu tvrz. V XVI. st. až do bitvy blohorské ovládali ji Mdncové z Ratiboic a na nedalekém N. dvoe. R. 1630
pipadla k Uhicm, s nimiž r. 1726 zapadla do panství prického.
Vedle Kvasejovic, s nimi skoro spojená, rozkládá se véska S t uchanov. Odtud vybíhá bystina e. Úlezskv' potek, s nímž picházíme ku starožitným Málko víc
tvrzi a poplužnímu dvoru. Na zemanské tvrzi sedl r. 1205 Pibyslav z Malkovic. svdek na listin
kláštera milevského, jehož potomci ujavše Hostíšova u Votic se psali
.Hostišovští
Malkovic". V XVI. st. rozdlili dvorec Žehartové z Nasavrk na dvé svobodnických ísel.
pipadla r. 1612 k Prici. Nad
.Malkovicemi a nedalekou Ulehlí vypíná se les se zíceninami proslulého
Zvince. Na posledním skalním a píke vyhouplém útesu pohoí
cunkovského, jenž nemálo se podobá velikánskému zubu, v temném
lese zídili pevnost rytíi ze Zvince. První znám\'' pedek toho rodu
Mareš (Mariin) uvádí se r. 1363 patronem kostela chvojnovského
(u Konopišt). Jeho vnuk rytí \^áclav ze Zvince vroucn se pivinul
k mistru Janu Husovi, jehož r. 1413 po njakv^ as na svém hrad hostil.
l^ovsli a památné stromy v té krajin dosvdují, že betlemsk\' kazatel piln své ueni šíil
v této krajin, zejména v Sedlci, kde \ira
podobojí brzo zaala a nejdéle trvala. V domácích válkách za krále
Jiíka zanikl Zvinec. Nyní dosti znané pozstatky hradeb (546/7/ n. hl.l.
jsouce oddleny 'od nízkého horského sedla dvma zanesen\'mi píkopy, vábí milovníka boží pírody pro pknou svoji vyhlídku. Z bašty
uvidíš panorama cunkovské zcela na blízku s užším obzorem: vesnice,
dvory, samoty, pole. zahrady, lesy, vrchy, kolem nichž jako stíbrné
nitky obíhají bystiny, nkde do širok\'ch rybník se ztrácející a zase
silnjším proudem vytékající — to vše leží pod nohou. Nahneme-li se
z bašty
nebo zdi hradební, mžeme dosáhnouti rukou vrcholky mohutnj-ch smrk a jedli, které k nám tyí ze tmavé, závratné propasti.
Na sever ped námi vítá nás kostelíek jesenický pod modravou hladinou rybníka nedrahovického, za ním stoupající terrain planiny kosovohorské. která proti hradu Chlumci spadá v kotlinu plnou luk a rybník. Za ní ervenají se domy sedlanské s bílou Cirkvicí ... Na tchto
místech spádal snivý básník Hynek Mácha myšlénky svého krásného
Msticích
.Máje.
Jako studující trávil prázdniny v rodišti otcov
za
naší
pamti
u str\'ce. Odtud asto zatoulal se na Zvinec. Ješt
ped 15 lety vyprávl staiký hajný, že ,ten pán z Prahy, co psal
pkné písniky a ml rád každého ptáka," sám celé dny prochodil
v lesích kolem hradu, kdež nejednou ve skalním výklenku pespal
•

m,

•

/.
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i

—
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Xeni tudiž divu, že etba genialniho Byrona, romantismus,
noc
divokrásná zátiš lesní na Zvinci vytvoila zde onu báse s líeními
dosud nepekonané krásy.

letni

.

.

.

František Teplý.

XXXIII.

A

tém

OKRES VOTICKÝ.

zem

v srdci

položen,

osud

nezdá se

okres \'otický

býti

Aspo

nenalézáme tu
úasten svojí
nieho, co by svdilo o tom, že již v doliách pohanských byly koninv zdejší osídleny. Dokud žírná údolí ek a mírné svahy lemujících
je pahork staily výživ usadivšího se v zemi naši národa, mohla
dobe zstati pannenská zele hlubokých, nedostupných hvozd ušetena niivé ruky lidské. Kolonisace na území nynjšího Votického
okresu nastala teprve v dobách, kdy již sím ueni \'elikého Galilejského, nalezši u nás pdu úrodnou, vypuelo v mohutný strom. Že
teprve v této dob, kestanské. zaaly ln'li na Voticku zakládány
osady a bydlišt, tomu nasvduje, jak správn A. N. Vlasák soudil,
ta okolnost, že veliká ást pojmenování osad je odvozena od kestních jmen našich, tak na píklad Otice, Janovice, Martinice, Olbramovice, Jankov. Albnice. Tomice. Arnoštovice. Hemanice. Oldichovec
historií nejstarších

a

j.

jejích.

v.

Historické zprávy o území

Z

nynjšího okresu

datují se teprve ze

tehdy dlilo se toto území
na patnáct farních obvod, z nichž každý ml vlastní chrám, a pí\'ltavskému, Benešovslušelo skrze ony tem rozsáhK-m dkanátm
skému a Stpánovskému. Uvedené farní chrámy, akoli obvody jejich
bhem dob znan se promnily, zachovaly se až na dnešní asy.
Nalézají se pak tito mlenliví a pece tak v5'mluvní svdkové pohnunašeho národa v místech Votici. Martinicích, )Ibramovicích,
tých
Janovicích Vrchotových. \'ojkov. Arnošto\icích. erveném Újezd.
Neustupov, Oldichovci, Jankov, Katmiicích, Bedichovicich. Štpánov, Oubnicích a v Tožicích. \>liké náboženské hnuti husitské,
toto obrozeni národa našeho, nalezlo v okrese úrodnou pdu; až dosud
nalezneš tu etn památek na velikou osobnost Mistra Jana Husa.
\'šak jako každý vývoj má svoji' dobu rašivého, ideálního klíeni,

XIV.

století.

nich

se

dovídáme, že

již

:

dj

dobu vzrstu a zrání a

pomrech

(

:

našich

zlá.

konen

])ohodiná.

dobu

starol)v.

tak

i

v

náboženských

požitky se honící povaha lidská
sím zaseté Mistrem Janem a tak již
za

nasela koukole a bodláí mezi
sklonek XVI. a poátek XA'II. století dává nám tušiti konený osud
církve kališnické. Záslužná reformace eskvch Bratí nemohla sta\iti
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sama

nezvratnx' vývoj události, kolo osudu národa našeho blížilo se
valem hlubmám katastrofy, zavinné obecnou nekázní a opuštním
prav5'ch cest, katolicism vyhrál Bílou horu. Kdo tu nezahynul nel)o
neodešel do ciziny, pijal bud dobrovoln nebo násilím katolictví.
Djiny vrženy opt tam, odkud se bylo vyšlo; le obf nového vykoupení byla tak krvavá, tak bolestná, že bylo teba valných dob,
národ opt vzpamatovali. Však základ národa, drobná
než-Ii se kraj
šlechta vladycká a zf^manská, ta se již nevrátila, jen rozvrácené zbytky
tvrzí a sidlišf upomínají t, jdeš-li tímto krajem, na doby zašlé slávy.
Dnes obraz okresu valn se zmnil. Tam, kde druhdy dunla
pda pod kopyty koní husitských hejtman a vzduch chvl se hymnou
„kdož jste boží bojovníci" za pravdu nadšených zástup, letí dnes
kolesa rychlovlak a rachotí hospodáské
tovární stroje. Nenáleží
sice okres Votický v pravém slova smyslu ješt dnes k okresm prmyslovým, avšak píznivá geografická poloha a životní tepna moderního života, dráha císae Františlva Josefa spolu s dráhou VotickoSelanskou zaruují mu po této stránce slibnou budoucnost. Ovšem
budoucnost teprve. Nebot pítomnost není ješt valn píznivá, ba ani
ne tak dalece, aby obyvatelstvo okresu nebylo nuceno vyhledávati
lepší existenci za hranicemi jeho. A tak
v okresu Votickém nuceni
jsme zaznamenati smutnou skutenost, úbytek obyvatel. Tento sice
nepostihuje hlavni msto a vtši místa (r. 1890 mia Votice 2I4'j,

již

i

i

i

i

roku 1900 ítala 2206 obyvatel) a není také tak
na jihu a jihozápadn s Votickém sousedících,

velikv'

jako v okresích

le pece ješt obnáší
47b pvodního (r. 1890) potu; bylot napoteno r. 1890
v okresu 19422 duší, r. 1900 však toliko 1861 ). Že pak je to jedna
z nejdležitjších složek národa, stav rolnický, který tímto úbytkem
je v prvé
postihován, neteba zajisté sieji doliovati.
Obyvatelstvo okresu, nazvíce ovšem rolnické, je eské; jen nenmeckou.
patr}' zlomek procenta vyznává tu ješt za „obcovací'
Zajímavo je ísli dnes, jak ped ticeti pti léty charakterisoval zdejší
Píše
lid výborný znatel tohoto kraje, vzpomenutý již A. N. Vlasák.
ve svém popsání okresu Votického; „Národnost jest eská, mluví se
tu

jak

více

I

ad

e

nmecky. Obyvatelé
jsou od pírody silné postavy, povahou srdnatí, ponkud k zpoue
náchylní, pevní, piinliví, uznalí, dobroinní, pohostinní, k ueni literk emeslm schopní. Mimo nepatrné — nejvíce
nímu, hudebnímu
lesní krádeže — nenaskytuje se zloin. Lid zamstnává se nejvíce
tedv skoro jen

esky;

židé

mezi sebou hovoí

i

rolnictvím,

njší;

i

any

pilné ruce nutí

otímskou

pdu

stroj hospodásk\'ch nalézá se hojn."

vydati užitek nejmož-

Z plna „otímskou"

pdu zdejší nazvati nelze: pece však sotva kde na celém
území povznáší se na prostednost, kolísajíc svoji hodnotou dle povahy svého základu. V rulovém, spodku — je to ústední rula eská.
ovšem

zde u

saiTi5'ch

Votic

poínající
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prostírající

se

odtud v

mohutném

na sever, východ a na jih — je pda lehí, písitjší, západ okresu
má na žulovém základ pdu o nco tžší, hlinitjší. Co zde, tak jako
ješt ve vtšin našich okres, schází do zdárného vS^nosu pdy. je
spíše malá racionelnost hospodaeni. Les je sotva 19"57o veškeré
plochy, z tch pak ztží jedna ti^etina pipadá na vtší, souvislé díly.
Orné pdy je Í46"62 km- a zužitkovává se z 38"47o na setbu pšenice.
z 257o žita. lO-ó^/o jemene, 24"57o ovsa a z iT^ó^/o na zemata.
Znamenitý je rozsah zdejších místních obcí; citát jich okres
(r. 1900) toliko 20 (v tom msto Votice a mstyse Jankov, Janovice,
Neustupov), kdežto katastrálních všech je 125. Z místních až na dv
mají všechny školy. Votice nad to obojí školy mšfanské. Úhrnem
ítal okres v r. 1900 tíd 61. takže tu pipadala jedna tída na 3().S
obyvatel (v Sedlecku na 401 obyxatel).
Bylo již zmínno o geologickém základu pdy. Ponvadž okres
z nejvtší ásti náleží rule. vysvtlíme si snadno, že íní sít jeho je
tak málo bohat vyvinuta: jsou to po vtšin jednoduché vodní rýhy.
bez zvtvení v horních sv\'ch ástech. Jich vznik založen patrn již
tektonickou povahou kraje. Okres sám náleží svojí íní sítí dvma
úvodím: Sázavskému, z nejvtší ásti, a tu zase hlavn pítoku téže.
íce Blanici, a pímému Vltavskému svojí jihozápadní tetinou. Jsou
to pak levé pítoky Blaníce, které tu sbírají své vody: Stupský potok.
l)rameníci jihovýchodn od Neustupova. tee na jihov\'chod a opouští
okres po výtoku z rybníka Blského pod Jicticemi: také prameny
pítoku tohoto, potoku Skalického, jsou tu položeny; Zvstovsk.v
potok, z dvou pramen od Radimic a Xosákova, smr toku v celku
vvchodní. opouští okres as Vé hodiny pod Zvstovem; vnímá z leva
potok Hinskv s potokem od Cerkovického dvora tvoícím spolu východní hranici okresu; silný potok Ch otesánka z rybník Kralovnických. tee pes Jankov na sever a protékaje hojn rybník a pijav
nepatrnv ruej z rybníka nad Strženeckým mlýnem, míjí hranici pod
Piínem. Vlastní Sázav náležejí: Bystrv'. v pozdjší ásti toku
Konopišlskvm zvanS'. vyvrá jižn od Votic u Hostišova a Mysletic.
bére se až po Srbice, kde z leva vnímá potok od Beztahova. na
severozápad, odkudž obrací se k severov\'chodu a pijav v ])ravo
potok Semlinský a Jiinský. opouští okres hned po prtoku velkým
rybníkem Podhrázským; Janovický potok pramení u \'elké Lhoty
jižn od Janovic, tee v celku na sever a odchází z okresu u Hreckého dvora, vnímaje z leva potok Voraický. K povodí Mtavy [iísluší
v okresu jediný potok, druh\' videlný to pramen Vlastníku, potok
Radiský: vyvrá v okresu Sedleckém z rybníka Stupického, krátce
na to vstupuje do okresu u Spáleného mlýna, protéká jím na severozápad. Opustiv okres pod ^^ojko\em zamuje k Selanm. kdež se
loži

-
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potokem Sedleckým. Pítoky jeho jsou malé: v právo Smilpotok
ústící pod mlýnem Trasíkem, s pítokem od Jestebic,
kovsky
Vranovský potok od Vranova a Bezmíský, v levo pak potok Kenovický od Kenoviek.
Rozvodni ára Sázavsko- Vltavská dává okresu dvojí svah, k severovýchodu a jihozápadu, pi emž však celý kraj smrem od severu
k jihu se zvolna výší. Tak na uvedené linii vykazuje v severu vrch
jihov^ýchodn od Sledovic ležící 522 m nadmo. v\'šky, ervená hlína
nad Bezmíí 570 m, Ohraženka jihov5'chodn odtud 578 m, Babiky' nad
dvorem Facandou 590 m a Mezi vraty, západn od Podlesí, 7\2m.
\'eškeren kraj má ráz mírné pahorkatiny, údolí potok jsou dosti prostranná a nehluboká.
Okres Votický, politicky k hejtmanství Selanskému náležející,
hranií s tímto na západ; k témuž hejtmanství píslušející Sedlecko
tvoí mu jihozápadní hranici. V severu stýká se s Neveklovem a Benešovem, ve východ s Vlašimí, v jihovýchod hranií na Mladou
Vožici. Nejjižnjší bod okresu tvoí ves Vestec, nejsevernjší osadou
jsou Zahoany; v západ nejdále položen Vojkov. na vxxhod osada
spojuje s

Lastišovská.

geografickN-m stediskem
Nejen politick\'m a hospodáským, ale
místo,
nazvati
jeho
h!a\ni
starobylou
okresu možno
i

VOTICI. Okolo
ze

Smena

roku

a z Martinic.

1252

založil

Boleslav z edhošt, pozdji zvaný
prý pro svého syna Ottu z Otic hrad

farní chrám sv.
Brzy založen rodem tohoto blíže tvrze
Václava. Z roku 1398 známi jsou bratí Jan starší Racek z Javora
a Jan mladší, všichni z rodu Otic. Roku 1437 postoupil Chval z Otic
sídlo své v Otících Janovi a Vackoi z Otic. Až do bitvy blohorské
ml sídlo své ve Voticích zvláštní ád Mikulášenc, domnívajících se
požívati od Boha zjevení a osvícení. I sám Jan Burian VotickS' z \^otic
byl jim naklonn. Jsa poslední rodu svého dal statek Votický rytíi
Krištofovi ze Skuhrova, kter\'ž obdaroval obec právem, aby sml každý
statek svj voln odkázati. Ze syn KrištofovS^ch dostal se statek Votick\'
Mikulášovi, který jej roku 1569 bratru Václavovi Skuhrovskému ze Skuhrov prodal; od toho koupí r. 1574 pešel na Jana
ze Šternberka na Konopišti. Roku 1576 vdova Anežka postoupila
Votice Jiímu ze Šternberka, od nhož je roku 1600 koupila Johanka Hranová ze Sulevic na Vidími. Avšak již roku 1604 koupila Votice Eva
Radimská ze Slavkova, manželka Kašpara Kaplíe ze Sulevic; oba
manželé potvrdili roku 1605 všecka privilegia a výsady msta. Eva
Kaplíova ze Slavkova zemela roku 1618 jakožto poslední rodu Radimských ze Slavkova; manžel její odprodal brzy na to statek Votický
rytíi Pavlovi Osterskému Kaplíi ze Sulevic. Záhubná ticetiletá válka

VotickN'.

ddin

i
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píinou úpadku bývalého blahobytu m»''Sta. Koku 1620 Kašpar
Kapli na staromstském namésti byl stát, Pavel Kapli pak roku 1632
pinucen se svvmi druhy opustiti vlasf eskou a konfiskované statky
panství Votického koupil roku 1622 Sezima z Vrtby na Janovicích.
Koku 1624 stal se hrabtem a ustanovil nad sv\'-mi statkv rvtíe Bohubyla

slava

Kuenského

Msto

z

Terešova hejtmanem.

\^otice s okolím bylo dle kroniky klášterní toho

asu

.hu-

nakvašeno" a první péí hrabte bylo poddané v lno cirkxc
uvésti.
Následkem neuposlechnutí a pro nastavší tužší poddanost,
opustilo více rodin msto \'otice. \' letech*'í627— 1629 vystavti dal
hrab Sezima klášter ádu sv.
sitstvím

Františka.

Msto

i

klášter

dobách mnoho
protivenství zakusily, ano mniši

v

tch

zlých

astji nuceni byli msto opustiti.
památné bitv u Jankova vypravuje zdejší klášterní
kronika. Hrab z Vrtby zemel
roku 1648 a pochován jest
(_)

rodinné hrobce kláštera \'olického.
Panství obdržel syn
\-

zemelého
z

Z
ZÁMEK

\"E \'0TIC1CH.

veliké bídy. jež té

mst

panovala v
vstal roku
1680
a

hrab

Fedinand

Vrtby.

i

veliký

Nicmén

mor.

doby

okolí,

za

po-

hlad
tohoto

mnoho k lepšímu se zmnilo. Roku 1669 faráoval ve
Gaudenc Sádlo, rytí z \'ražného, a od roku 1679 rytí Jan
Jetich Šlechta ze Všehrd. Koku 1685 zízen proti klášteru od Maric
hrabnky z Heissenšteina Boží hrob dle vzoru Jerusalemského. Za hradržitele panství

\'oticích P.

Vrtby povstaly k rozšíení msta osady .Karliko v"
a „Ferdinandov." Po smrti Ferdinanda z Vrtby roku 1712 pipadly Votice
synovi téhož Arnoštovi hrabti z Vrtby. Koku 1750 zemel hrab
Arnošt, jeho syn a ddic téhož jména roku 1791
po
následoval
syn Adam hrab z Vrtby, kterýž roku 1807 zemel co poslední len
vtve hrabat z \'^rtby na Voticích, odkázav statky' své Františku Josefovi Vratislavovi z Mitrovic. který byl v držení jich do roku 1849. Za
tohoto vedeny dlouhotrvající krvavé rozepe s poddanými o odbývání
roboty, až konen roku 1836 zvítzilo právo násilím. Roku 1872
koupil zadlužené statky Maxmilián svob. pán z Ergeletu a Karel svob.
pán z Lippe.

bte Ferdinanda

z

;

nm

—
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Msto Votice ítá 2206 obyv. a jest sídlem okresního soudu,
zábavních spolk a obecberního úadu, dvou záložen, vzdlávacích
i

ných

i

mšfanských

návrši a pochází

z

škol.

F^arní

dávn\''ch

chrám

dob.

V

sv.

Václava

pistavné

stojí

kapli

sv.

na

mírnm

Jana Nep.

náhrobek Jana Šlechty ze \'šehrd. Starý zámek stojí pi jižní
stran kostela; zachovala se pouze západní ást, llorentinskými štíty
ozdobená. Námstí tvoí tém pravideln\' tverhran a je ozdobeno
uprosted zdným sloupem, na jehož hoejším oddílu jsou obrazy sv.
Floriána, sv. Vojtcha, sv. \'áclava a P. Marie Karlovské. Sloup obklopen kamenným zábradlím, po jehož rozích na sloupcích jsou sochy

jest

sv. Barbory, sv. Rosalie, sv.
Pavla a sv. Šebestiána. Ná-

mstí obklopují pkn vystavné domy, mezi nimiž
radnice

a

j.

Ku

klášteru

Františkánskému piléhá malý kostelík

Seraf.

v

svatého Františka

pvodní

podob

roku 1631. Po levé stran
postaven jest oltá P. Marie
Spomocnice Pasovské. o které šla povst, že u pítomnosti
z

velik5'ch

híšník

mnívá

svou barvu. Po pravé stran
hlavního oltáe visí obraz
nejstaršího pedka rodu Vrtbovských — blahoslaveného
Hroznatý, zakladatele kláštera Teplského.

KAl LIK.V SV.

VíJJTCHA „NA VTROVÉ'.

Vyjdouce sob z msta do rozkošného údolí k jihu se táhnoucího,
spatíme blízko za mstem po levé ^tran horu , Vtrov" zvanou, na
jejímž temeni stojí starobylá poutnika kaple sv. Vojtcha, od hrabte
Jana Jeticha Šlechty ze Všehrd as roku I68U založená, pi níž domnívá se lid náš spatovati zbytky .Huso\v kazatelny". S temene
.Vtrova" naskýtá se oku rozsáhlá uchvacující vyhlídka. Dole pi silnici v levo stihneme vísky Lysou a Ohrady, Vtrov, M3'sletice.
samotu Horu, vísku Hostišov, samotu Buchov a osadu Oldichovec se samotou a dvorem Zálesím. Roku 1360 iní se zmínka
o Blažeji a Janu z Oldichovce. Roku 1398 navrhli patroni Zdenk
Oldichovec a Zbynk z Buchova knze Pibika z Netvoíc ke kostelu
zdejšímu. Roku 1589 P2va Kaplíová ze Slavko\a |)rodala Oldichovec
Bernardu Hodjovskému z Hodjoxa na Chotli;ich. kterýž
1601 dostal se
k sousednímu panství Smilkovskému.
i

])ak

roku

-
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Smilkov, rozkládaje se v pékné úzké kotlin honosí se krásným
zámkem, obklopeným rozkošným parkem. Smilkov jest bývalým
sídlem rytí _ze Smilkova'. z nichž pocházeli: Vrativoj a Ctibor ze
Smilkova. po jejichž smrti pipadlo ddictví Smilkovské bratrovi jejich

Bohukovi

ze Smilkova. Souastníkem jejich byl povstnx' rytí Jan
Sádlo ze Smilkova, pední dvrník a milec krále Václava IV. O synu
jeho Sádloví dje se zmínka ješt v roce 1463, kdy zde sídlil. Pozdji
se však o rodu jeho zmínka neiní a Smilkov vešel v drženi sousedních

rytí \'ejhák

tvrz a

z

Kout. Roku

ves Smilkov rytíi Bohuslavu

\>'M

za])sal

Tmínovi

Jan \'ejhák

z

Koutu

Tmic.

z

'l\"niín

jehož svn Jií
Tmic prodal je

z

roku 1572 rytíi

Silvestrovi

•Mlazovskému z Tšnice a
ten rok na to Jindichovi
Šaškovi, Vojíovi z A^ácovic,
kterýž však o])t roku 1590
Smilkovjanovi Berko vskmu
ze Sebiova trhem postoupil.
Po téhož smrti prodán jest
roku 1596 Mikuláši \'ora-

ickému

Pabnic, a

z

postoupil

roku

statek

Stpánu Jiímu

ze

ten

1599

Štern-

berka na \'otiich. Od tohoto
koupil jej
se statkem Choi

ltickým Jan

HUSOVA KAZ.ATELN
NA „VTROVÉ-.

\

Vilém
kter\'

stateným hájením Prahy

proti

z

Talmberka

a na Riesenburce, jehož ddicem stal se r. 1634 Václav
z

Talmberka,

vyznamenal se

Švédm. Po Janu Ma.xmiliánovi

r.

týž,

1648

a A'áclavu

z Talmberka. který sešel smrtí roku 1697 bezdtek, získal pak
Smilkov Krištof Karel \'oraický z Pabnic a na Božejov, po jehož
smrti roku l7Ui pii)adl pi dleni Krištofu Norbertovi \'oraickému
z Pabnic; ten pak i)rodal jej roku
1721 Emerichu Karlovi hrabti

^'ilémovi

z Winneburku a ten jej roku 1725 odstoupil Karlu PeccAdlersheimu. Týž zemel roku 1734 bezdtek, odkázav Smilkov
svému sestenci Janu Jindichovi svob. pánu z Bissingen. kterýž opt
nemaje dítek, odkázal jej synovci svému Jáchymu Jindichovi \'oraickmu z Pabnic. po nmž pipadlo zboží jeho šesti dcerám.
V sousední vsi Koutech jest dvr, pod kterým v nížin na
ostrov zámeckého rybníka nla kdysi rytíská tvrz. Nejstarší známí

.Meternichovi
liovi

z

držitelé zdejší byli rytíi

Jarohnv

a \'ilém Vejhákové Koutští

z

Kout,

—
poátkem

asi 16. století.

Po

smrti
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Jarohnva synové

jeho Jan, Oldich
pipadla vtši polovice tvrze zdejší Oldichovi, Svatomírovi pipadla druhá ást. Oldich
získal pozdji
díl bratra Svatomira a nechal celek dcei Elišce, manrytíe
želce
Jana Voraického z Pabnic na Prici. Ped smrtí roku
1573 odkázala tato tvrz Kouty dcei své Elišce z Pabnic, manželce
rytíe Boka Nepoliského ze Záchrašfan, jemuž po smrti Elišin Kouty
pipadly. Avšak t\>ž již roku 1599 prodal je rytíi Jiímu Vítovi ze
Rzavého na Stadlci, který je ped smrtí roku 1604 syníim Bohuslavo\i.
Janovi. Vilémovi a Mikuláši odkázal. Nejstarší brati Bohuslav a Jan
prodali roku 1606 Kouty Kunce z Talmberka, rozené z
a na
Smilkov a Chotticich, a ta spojila je s panstvím vSmilkovskvm.
Tvrz zdejší zašla bhem XVH. století.
Nedaleko Kout jest víska Líštnec a Lhoty: Hlaváová a Karasova. OdSmilkova k jihu leží Baov. v právo Jíví. adi, bvvalé
sídlo vladyk Holub z Radíce; pi silnici samota Ješetice, osada
a Cerven\^ Újezd, pvodem svým sahající as do 14. stoNov\'
letí, s farním gotickým chrámem sv. Matouše.
V kove shlédneme
ješt dnes bývalou tvrz, na niž vládli vladykové z iko\-a; dále k severu stihneme vísky Jiíkovce, Loudilky, s pekvapující vyhlídkou
a Svatomir dlili se o ddictví otcovské,

pi

emž

i

ían

Dvr

i

dvorem Chotticemi, pvodním sídlem vladvorem Vozerovsk_vm, pi nmž stávalo sídlo
pouti okresem stihneme záhy malou osadu Cisto-

do kotliny Sedlecké,

dyk

z

Chottic a

s

vlády cké. Za další
vice; pi železniní trati pak Herma nicky, se starým zámekem, na
nmž vystídalo se mnoho majitel, až roku 1750 bvlv od hrabie
z Bissigen k Smilkovu pipojeny. Pi silnici do Sedlan leží ves
maníce, dále Ddkov, bývalé sídlo rytíské a osada Kenovikv.

He

Z Hemaniek projdeme osadou Ar neštovicemi, s farním chrásv. Šimona a Judy, pocházejícím z doby pechodní ze slohu
románského v gotický, asi ze Xííí. století, se zajímavým vnitkem.
Arnoštovice pináležely ode dávna pod patronát rytí z Ivout. Patronátní právo to zstalo pi vrchnosti Ivoutské do roku 1546. kd\' pi
dlení dostalo se Janu Vejhákovi z lÝout, kter\' zemel roku 1.556.
Porunik jeho jediné dcery Johany, rytí Markvert Vžník z Viníku,
prodal roku 1558 statek Arnoštice rytíi Smilovi Hodjovskému z Hodjova na Chotticich. Potomci jeho roku 1599 prodali je Štpánu
liimu ze Šternberka, a od toho koupeny roku 1601 Janem z Talmberka. Od toho asu zstala vrchnost Smilkovská patronem chrámu

mem

Arnoštovického.

Severnji dále projdeme vískou Jestebicemi, v levo spatíme
(za stará Beztuhov) se zíceninami

Stelitov a osadu Beztahov

staré tvrze, b\'valým to sídlem vladyk
tu

do konce XV.

století,

naež pešla

z

Beztahova, kteížto

v držení

pán

z

drželi se

ían.

Vilém

-
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ían

na Beztahov, súastniv se vzpoury sta\ovské roku 1618.
pak roku 1623 Sezimovi z Wtby
na Vrchotových Janovicích. V Beztahov jest stanice železniní na
trati z Prahy do ^"ídn.
Západn odtud jest osada Martinice, s filiálním kostelem ve
slohu gotickém, pi nmž zíme ješt nepatrné zbytky b\'valé t\-rze
proslulých páníj a hrabat z Martinic. Boleslav z Redhošt poal se
první psáti ze Smena a z Martinic. Roku 1415 pipomíná se ješt
Aleš z Martinic. Pozdji dostali se Martinice jiným držitelíim.
ješt
století k pijvodnímu rodu se vrátily, z kteréžto doby piibhem

Lev

z

zlratil

statek Beztahov, kterýž prodán

a

XW

VCHUU UO ZÁMKU

Vii

VRCHOTOVÝCH

JA.\U\ ICICH.

pomíná se Hynek z Martinic. \"šak již roku 1528 mly Martinice jiného
pána v osob Jaroslava Komárovského z Libanic. Brzy potom byly
Martinice rytíem Václavem Pedborem z Radešína na Janovicích koupeny a se statkem Janovickým sloueny. K osad piléhají vísky
^'ranov, Xezdice, Budovice, Peklov. Zochov a Košovice: dále
malé osady Nazdice, Durdice a k západu ves Zahrádka.
Po potoce Mastníku jdouce, projdeme vískou Podolím, v\^še
spatíme farní osadu Vojkov, kdež stávala tvrz, nyní zámek se dvorem.
Z rodu \'ojkovsk5-ch z Vojkova známi jsou Bernard a Heman z \'ojkova, roku 1372 Bernard a Jaroslav z Vojkova, roku 1415 Jaroslav
:

Roku

1450

\'ojkovské rytíi
zde bratí
Albrecht AVjjkovskx' z Milhotic na Vojkov a Ktnovicích a Mikuláš
na adii. Roku 1551 prodali synové Albrechtovi \'ojkov s jin\'mi
2

A''ojko\'a.

z

Milhostic

a

z

dostali

\"ojkova.

se

v drženi

Xa zaátku XVI.

tvrze
stol.

sídleli

-
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na Kosové Hoe. po jehož smrti pi^ipadl
Roku 1622 byv konfiskován, dostal
Valdštejna. rok na to Sezimovi
z
se Vojkov nejprve Albrechtovi
syn prodal statek tento Karlu Leopoldu Carettovi
z Vrtby, jehož
z Millesimo. Roku 1725 držel statek Jan Yií Malovec z Malovic. Manželka jmenovaného prodala Vojkov rytíi Janu Martinovi Bšínovi
z Bšín. Dcera jeho. Marie Anna. provdaná za Rudolfa hrabte Vratislava z .Mitrovic. nemajíc dtí, odkázala Vojkov bratru Františkovi
získal jej František Adam svob. pán HochJanovi z Bšín. Po
berk z Hennersdorfu a ddila jej dcera jeho provdaná za Matiáše
Františka Riese. Nedaleko opuštná samota Klokoov, v právo odtud
vísky Lhota veliká. Lhota malá. ves Bezmí, osada Radotín,
a pi železniní trati Voticko-Sedlanské osada Kešice se dvorem,
pi nmž stávala tvrz pán z Kešic. Pozdji jsou Kešice s Janovicemi spojeny. Xa právo jest železniní stanice Votice-Veselka.
Po silnici odtud k západu pijdeme do
JANOVIC (\'rchotov\'ch). obce spojené s mstekem soujmenným
a pijvodištm staroslavného rodu pán z Janovic. Nejstarší proslulý
rodu toho byl vladyka Jan roku 1224. Druhý pedek toho rodu jmenuje se Kunrád z Janovic roku 1234. Z doby Karla IW pipomíná
se Herbard a Petr z Janovic. Rod ten vládl souasn na Chlumci.
farní chrám sv. Martina. Roku 1376 byli
kter\- vystavl, jakož asi
zde Jan a Smil z Janovic a roku 1,391 Purkhart z Janovic. Satkem
ješt statkv Janovi
Vojkov Hanušovi z

z

itan

r.

1518.

nm

i

Janovic se Slavatou z Chlumu a z Košumberka dostaly se
Janovice v drženi toho rodu. Okolo roku 1455 pešly v držení rodu

Jitky

z

Vrchot
tu

sídleli

z

nhož se naz\''vají \^rchoto\'ými. Roku 1474
vladykové Štpán a Oldich \'rchotové z A'rchotic a Janovic.
A'rchotic.

dle

provdaná

rytíe
Vrchotic
na Maršostatek Janovick\- Janovi staršímu íanskému z
prodal
statek
na Janovicích
vicích.
Syn jeho \'Iachyn z
Hynkovi z Roupova na Janovicích, po jehož smrti roku 1603 koupil
jej Jan Prostiborský z \'rtby na erveném Hrádku. Roku 1609 obdržel
Janovice Sezima z Vrtby, po smrti téhož roku U)48 ddil statek jeden
Poslední

toho

rodu

Václava Pedbora

z

byla

Ivristina

Radejšína.

z

Vrchotic,

Roku 1538 prodala

Kristina

za

z

ían

ían

ty syn

jeho Ferdinand František hrab z Vrtby na ^'oticich
zanechav
ddictví své roku 1712 synu Arnoštovi Frana Janovicích,
tiškovi z Vrtby, kterj' roku 1750 zemel, naež uvázal se v ddictví
Arnošt František II. hrab z Vrtby. Adam František hrab z Vrtby
syn pedešlého, odkázal statky své Františku Josefovi hrabti Vratislaze

zemel roku 1807. Od ddic tohoto koupil Janoostatním zbožím roku 1872 Maxmilián svob. pán z Ergeletu
a Karel svob. pán z Lippc. \' krásn zaízen\''ch zámeckých pokojích
nalézá se mnoho pamtihodných podobizen z rodu ^'rtbovských. Rovnž
vovi

z

vice

s

Mitrovic. kter\-
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chová se v zámku rodokmen rytí Markvart z Hrádku. V sousedství
samota Babice.
S Janovicemi sousedí viska s dvorem Voraice. Madykové
z Pabnic usadili se v XV. století na zdejší tvrzi, od níž jméno Voraick^ých z Pabnic pijali. Na poátku XVII. století koupil statek
Sezima z Vrtby a spojil se statkem v Janovicích. Severnji jsou vesnice Minartice a Sledovice, v>'chodn osada Mrvíce, b\''valé sídlo
vladyk z Mrvic; dále pijdeme do osady Slavkova, rodinného to sídla
vladyk ^MdlákLl ze Slavkova: severnji zíme vísku Zahradnici
s blízkými Božkovicemi, s osadou Rudolticemi a vískou Brašticemi. pi rozsáhlém rybníku ..Zrcadlu" zvaném, odkudž za krátko
stihneme sídla rytííj z Tožic. pozdji Trmal zvaných, osadu Tožice.
se starožitnými filiálním kostelem sv. Martina, v jehož blízkosti nalézají
se stopy zaniklého sídla panského. Tožice byly již ve XIII. století
vladyck5'm sídlem. Nejstarší známý len rodu Tožick5'ch jest Jan
z Tožic. Roku 1318 pipomínají se Lev a
z Tožic; roku 1415 Jan
a Vilím z Tožic. Bohuslav Trmal z Tožic koupil roku 1520 sousední
tvrz Drachkov, spojiv ji s tvrzí Tožickou. Na cest k severu jsou osady
Radošovice a Drachkov, sídlo b\'val\-ch vladyk z Drachkova; nejsevernji pak jest malá osada Zahoany a dvr Hrka.
Dáme-li se z Votic silnicí na sever, projdeme samotou Srbicemi,
vesnikou Mladoušovem, v právo zíme vísky Kochnov a Mokrány
a ihned potom stihneme v úrodné pláni osadu Olbramovice. s tiliálním chrámem sv. Trojice, dávné sídlo rytí z Olbramovic, z kteréhož
rodu nejstarší známí pedkové byli roku 1368 Odolen a Pech. jjanoši
z Olbramovic. jichž tvrz nla na západním konci vesnice. Rytí Kun("š
z
)lbramovic býval milcem krále \'áclava IV. Bohuchval Boeck\'
z Olbramovic prodal roku 1580 dávné sídlo rodu svého Olbramovice
rytíi Adamu \'elemyšlskému z Velemyšlevsi na Olbramovicích. Ten
1609 odkázal statek sNmu svému Janu Tobiášovi Velemyšlskému.
r.
kterýž opt prodal jej hrabnce z Frstenberka, rozené ze Šternberka,
která jej s panstvím Leštensk}>m spojila. Dcery a ddiky její prodaly
statek Olbramovický Ferdinandu Františkovi hrabti z \'rtby na \o-

Ra

(

ticích.

Dále odtud k severu
velk5', s bývalou tvrzí

Tomice,

Oubnice

leží

pán

víska

Sem

ti

ze Semtína; o

n

malý

nco

a vesnice

dále

Semtín

pak zíme osadu

velikým rybníkem: východn na táhlém úboí osadu
(Albnice), s farním chrámem sv. Markéty, pocházejícím

s

nmž pochováno jest mnoho len rodiny Radecké
Nedaleko samota Krsov. Na silnici z Oubnic do Jankova
pijdeme do vísky Stržence. od níž na právo spatíme osadu Jiin,

ze XIII. století, v
z

Radce.

vísku

Jelene

a vesnici

a za nkolik minut jsme v

Kališt;

msteku

projdíjme

Jankovskou Lhotou

—
JANKOV,
s

farním

kteíž na
šimi,

na

chrámem

Pi

—

soujmenném potoce
sv.

tvrzi zdejší,

vládli.
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tvrzi

Jana Ktitele, v

paty

vrchu

hrobka

pán

u

nmž

jejímiž zakladateli byli

Chrastišova,
z

Talmberku,

nepoch3'bn páni

z

Wa.-

stávala kaple znaící místo, kde generál Gotz

ve známé bitv 6. bezna 1645 padl; nyní postaven tam železný kíž.
Rod pán Talmberka vládl na Jankov tém po tré století. R. 1702
7.

Talmberku prodal panství Jankovské Janu svob. pánu Ivoenskému z Terešova. T\tz Jankovská trvala až do roku 1785. Pl hodiny odtud k severu jest samota, druhdv sídlo rj-tíské. Jitra zvaná.
Na silnici mezi \'olic('mi a Jankovem stihneme vesnici Otradovice,
Cerven\'mi zvané, se zbytky tvrze rytí z Otradovic, severnji i)ak
osady Budenín. Piín a dvr Lažany. Z Otradovic po silnici dojdeme
Rudolf

z

za krátko starobylého

mstyse

NEUSTUPOVA, se starožitn\''m farním kostelem Nanebevzetí P.
Marie a zámkem (dvr. pivovar, lihovar a j.). sídlem to pán Neustupovských. Známý rodu toho jest \'ladyka Xeustup (Xeostup) z r. 1185.
\ dobách husitsk\-ch bouí vládl tu rytí Unka z Xeustupova. Poátkem X\T. století vládli statkem dva bratí Kuneš a \'áclav Radimští ze Slavkova. \' roce 1600 pipomíná se tu jako držitelka paní
Eva Kaplíová

ze Sulevic.

Po

tragické

smrti

manžela

jejího

statek

dobrodruhovi Martinovi Huertovi. Spustošený válkami mnil potom rychle své vrchnosti. V právo zíme vísky Boetice. Vrchy a Podlesí, v levo Slavín, dále pijdeme do Sedlecká
a Jietic. Ve \'lkovicích, mezi Xeustupovem a Jankovem. nynjší
zámek petvoen ze staré tvrze pán \'lkovic, kteížto roku 1759 vymeli. V roce 1857 koupil statek Otto Chotek hrab z Chotkova
a Vojnína, pán na Ratmiicích.
V nejkrajnjším vv^chod okresu v polohách dosti malebných
rozkládají se Broumovice, Xosákov, Podolí, Cekov. Zinice.
ves Lohov' a farní osada Šlapán o v, kdežto sídleli vladykové ze
Slapánova. Kostel nav^štívení P. Marie stojí na mírném návrší a pochází ze XIII. století. \' míst samém nalézají se stopy staré zašlé
tvrze. Poblíže samoty Hójšín a Svojšice. Severozápadn odtud
stihneme vesnice Odlochovice, se zámekem a bývalou tvrzí vladyk
z Odlochovic.
Roku 1534 pipomíná se rytí V^áclav Xosákovec z Odlochovic; po tomto synové jeho Jan a Mikuláš. Roku 1651 pešly Odloa roku 1674 na rytíe Adama
chovice na Karla Adama Levu z
Jindicha Radovského z Hustian. Již roku 1678 dostaly se rytíi Krištofovi Božkovi Dohalskému z Dohalic, naež stále mnily majetníky
~své, až konen roku 1786 dostaly se manželm \'áclavovi a
Rombaldov\'m a roku 18 II synovi jich Václavu Rombaldovi.
Pi samé pak silnici do Jankova je osada Zvstov, se zámkem,
petvoeným ze staré tvrze, sídla to pán zeZvstova; vpravo odtud

postoupen

cizinci

ían

Ann

—
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a Vlastišov, severnji Ondejoves. v levo pak pi silnici
táhlém návrší pod vrchem Hory osada Ratmiice, s filiálním kostelem sv. Havla, hrabcím zámkem z roku 1706 a památnou
studnou Svato-Anenskou. V XVI. století vládli tu rytíové ze Skuhrova. naež spojili Ratmiice s Vlašimi. Roku 1665 dostaly se Ru-

^^stec
na

mirn

Talmberka a roku 1702 Janu Antonínovi Koenskému z Terešova. kter\'žto zde nový zámek vystavti dal. \' minulém století pipadl statek zdejší Ottovi hrabti Chotkovi z Chotkova a Vojnína. Xa
cest z Ratmiic na sever pijdeme do bX^valého vladyckého sídla
Skrýšova. vvchodn zíme eštin, dále vesnici Bedic hovíce,
dolfu

z

kostelem sv. Vavince a bývalou tvrzí. Z podacích držitelíi
zdejšího chrámu známi jsou z roku 1361 r\'ti Drška z Xesper a Zdislav
z Bedichovic.
Bhem X\'. století vešli v držení Bedichovic vladykové z Lomné a psali se odtud Bedichovtí z Lomné. Roku 1600
uvázal se v drženi statku rytí Alikuláš Chobotský z Ostedka. naež
prodány Bedichovice Janovi z Talmberka, kter\- je spojil s Jankovem. Tvrz zdejší stála pi statku Jakuba Sladkovského.
s filiálním

tvrt hodiny jihovýchodn od Bedichovic jest dvr erkovice.
býval sídlem vladyk een\''ch Crkovští ze Zahrádky. Pipomínají se
z rodu toho roku 15,'U Ctibor ze Zahrádky na Crkovicich, roku 1556
Zdenk ze Zahrádky na Crkoxicich a A'áclav v Lejšov. Pozdji dostal
se dvr k panství Ratmiickému.
Jan emus.

XXXIV.

OKRES SEDLANSKÝ.

Stíbrný pás eky Vltavy, proplétající se celou severozápadní
oddluje jej s této strany od okresu Píbramského
v severu hranií Sedlany na X^eveklovsko, kdežto ve v\'chod mezuji
s ním oba k hejtmanství Sedlanskému slušící okresy Votice a vSedlec.
o jižní a jihozápadní hranici pak dlí se Milevsko a Písek, tento však
jen zcela nepatrn\-m pruhem území jeho se dotýkaje. Xynjší okres,
zaujímající úhrnem 3.'57'7 km'- ploch}', tvoí jihozápadní ást b\''valého
kraje Berounského, k nmuž tu píslušely dominie: Chlumec. Petrovice,
Zahrádka s Chlumem. Tebnice, Xalžovice, adi, Knvíz, Suchdol,
Oseany, Šttkovice, Dobrohošt, Kosova Hora s erven\'m Hrádkem,
Bolechovice a jistá ást svobodník z prvé a druhé tvrti kraje
Berounského.
hranicí okresu,

;

Ráz kraje pedstavuje
nejnižším místem okresu
se všecek kraj

je

vlnitou,

pomrn

dosti nízkou pahorkatinu;

pirozen vodní rýha eky

povlovn k jihozápadu

v\'ší.

Koryto

Vltavy, od níž

íní samo

je

lemo-

-
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váno píkrými stránmi, místy skalistými. jež se tu až k samé vod
svažují; malebná romantinost údolí Mtavského odmuje vrchovatou
mrou námahu turistovu, zavítavšího v tyto koniny. Žel, že dosud
krásy údolí toho nejsou na tolik pohodln pístupny, na kolik by bylo
teba a na kolik toho ony zasluhují. Ráz nízké pahorkatiny doplují
nehluboká údolí nkter5^ch potokíj, jež tu a tam rozvinují se v širší
dolinu, na píklad u Sedlan, Xalžovic, Krásné Hory, Kosobud. Petrovic,
Krašovic. Skuten\' charakter údolní,
vyvinut\', nalezneme zejména
pi potoce Mastníku a Brzin, u Proutkovic a Pedního Chlumu. Co
do základu pdy nutno tu rozeznávati od sebe žulový západ a pevahou
rulový východ; žulu provází kidlicov\' kámen, tak zejména u Voikova, Hrabí, Plesišt, Tisomnice. Mokan. Krašovic a Radešína; vápenec vyskytuje se u A"ápenic, Tynan. Skoupu a Doubravic, odkud
hojn je používán. Žulov lomy skýtají znamenitN- sta\el)ní materiál,
kter\' až do Prahy se plaví; viadukt státní dráhy. Františkovo nábeží
jsou vybudovány z kvádr zde nalámaných. Druhdy shrnul kraj. ješt
ve století X\'I.. nalezišti zlata, tak zvlášt u Selan a Krásné Hory.
Pda okresu je vtšinou písitá hlína, siln pískem a kameny promíšená, se žulovým podkladem, siln zvtralým v polohách nižších, kamenitým až skalnatým \' polohách vysokých; odtud také smrem do
výše hloubky ornice ub\-vá. Z veškeré plochy okresu zaujímají nejvtší díl, 2U2. kn, pole. vSeje se nejvíce žito (28"/„). jemen i2'7"/„)

pkn

(

1

a plenice (!2'5"/o);

velkostatky

pdy.
(potem

spodáov,

jako mák,

pipadá

plochy polní, na zemata
i3'3"/'a
snad ješt íepku (U'2"/o)
plodiny,
vyjímaje
Ostatní

ovsem osívá

16'9"/o

se

pstovanou, slouží hlavn domácí poteb hoMalá racionelnost eského hospoípa a
dárst\í našeho patrná je nejlépe v tom. jak málo dovede náš lovk
využitkovati ladem jinak ležící pdy pro pstování ovocných strom.
Jaký je tu rozdíl ve \-zhledu krajin mezi eským stedem zem a mezi
nmeckým severem! Jak\- to utšený. lahodn\' obraz naskýtá se oku.
jdeš-li zjara tmito koninami, ty bezpoetné stromy a stromky tonoucí
zrovna v záplav kvt! A u nás V Xco strom podél silnic, pi
velkostatcích, nejspíše ješt v zahradách pi stavení založených, tot
obraz eského venkova. Z ostatní pdy. mimo pole. pipadá nejvíce
na lesy, jež tu zaujímají 7237 km- plochy, dále na pastviny a plán
16)

zeli,

j.

{2\\Wkm-),

luka (2r37,) a zahrady (3-657o)Hlavní vodní rýhou okresu je eka A'ltava, která, jak uvedeno
již, omývá jeho severozápadní hranici: k pímému povodí jejímu také
Vltava, vstupující na pdu okresu v katastru
tu celý okres náleží.
-Pedního Chlumu a opouštjící jej po toku plném oklik a zákruh
u adie, kdež vstupuje na pdu okresu Neveklovského, náleží a náležela

Ovšem

zejména díve k dležitým tepnám hospodáského života okresu.
až po dnes neupravenost divokého toku jejího brání plnému

—
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využilkování trto laciné dopravní síly. což je pro okres tím závažnjší,
že o moderních dopravních prostedcích, drahách, nemžeme tu
mluviti, kdyžl odpoteme jedinou dosud v okrese stávající lokální trat
2 Votice do Selan. Proto také prmyslový ruch je tu zcela nepatrn\',

tém

vvkázalf

okres

pi sítání v

r.

úhrnem

1900

celé

dva prmyslové

podniky.

nm

hledá a nalézá nejvtší ást
Xaše doba je dobou prmyslu v
obyvatelstva svoji obživu. Je tedy pirozeno. že stahuje se ono z venkova do stedisek prmyslov\'ch a nenalézá-li dostatek v\'živy doma,
v okresu Sedlanském setkáváme se s ubýváním
sthuje se. A tak
v deseti letech ubylo ho tu o 757 osob. Úbytek
obvvatelstva jeho
ten není sice ješt znan\'-. ale
je pece dležitý uváží-li se. že
pirozen\- vzrst nemže jej pa:

i

;

ralysovati.

Koku

1890

napoteno

bylo v okresu 26.258 oby\'atel,
roku 19(10 ])ak 25.501. Obyvatelstvo je

ovšem vesms eské

a

nepoítáme-li njaký zlomek procenta žid. vesms katolické.
Sídlí v dvou mstech, hlavním
a spolu sídle hejtmanství stejno-

jmenného, Sedlanech (2662 obyvatel, roku
1890 však 2692) a
v Krásné Hoe (946 obyvatel)
a v dvou mstysech: v Kosov
Hoe (1043 oby v.) a Kamýku
(471 oby v.). Obcí mísíních je 27,
obci katastrálních 128. Z tchto
22 míst mže se vykázati školami, stední školy v okresu není,
oboji mštanské mají Sedlany.

FARNÍ CHRÁM V SEDLANECH.

Prvým

cílem naší pouti okresem bude ijirozen hlavní místo jeho.

SEDLANY.

msto

toto. již roku 1294 jako .trhové"
nížin,
obklopené k západu vrchy
v mírné

Starožitné

pipomínané, rozkládá se
Šibenným a Cihelným, k východu vrchy Koledovskými.
mém stékají se potoky Sedlanský a Mastnick}'. Roku
zastavil Petru z

Rožmberka mimo

jiné zboží také zlaté doly

nech a právo královské ve Vltavské žup.

Rožmberkové msto

V mst
1,3,37

zástav a majíce

(Jd té

doby

král

sa-

Jan

v Sedla-

drželi

mocní

právo zdejšího chrámu,
slušícího ped tím od nejstarších dob k probošství \'yšehradskému.
skvostn znovu jej vystavli. Ustavin\'mi válkami s 'Jábor^' a pozdji
v

[)odací

—
liejlmany

s

královsk\'mi

vzali
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páni

z

škody

Rožmberi^a veliké

sv\'ch statcicii lak, že nuceni byli tyto zastavovati.

Tak také roku

na
1481

Vok z Rožmberka zboží Sedlanské bratím Popelijm z LobChlumci v zástavu. V rod Lobkovic zíistaly Selany až do
na
kovic
r. 1579, kdy je opt pan Vilém z Rožmberka složením zápisné summy
k državám domu svého pí'ipojil, aby je však hned na to postou])il
postoupil

regentovi sv\'rh statk Jakubu Krinovi zjelan. Ten listinou z r. I.S.".2.
stvrzenou panem \'ilémem. udlil mstu znamenitou \-ýsadu v tom
smyslu, že všecky stálé platy jim všem v mst, nynjšmi budoucím
i

Bohužel, že netrvaly
dlouho, nebof ješt sám Krin v\'sadu onu odvolal, ba msto v nevídanou dotud porobu a poddanství
se

odpouští.

uvésti usiloval.

Po jeho

smrti

Sedlany spadly

dle

rod Rožmbersk}'.

vdov

z

(r.

tyto

asy

..budoucí

a

vn"

lak

1600)

kontraktu na

Rožmberka Poly.xen

po Vilému

roz.

z

Pern-

provdala se za pana
Zdeka z Lobkovic na Chlumci a
Jistebnici. Tak zstaly Sedlany až
do zrušení patrimonialnich úí-ad
spojeny s panstvím Chlumeckým.
Sedlanští vyznávali po d\
štejna,

která

století

víru

pod

obojí.

posledn jmenovan\'ch
Sedlanského hledno

Teprve za

pán

zboží

uvésti

pod-

dané do lna církve katolické. Msto
bylo po válce tncetilélé ve stavu
velmi smutném, jjole pustá, lidu
málo a všichni chudí. Tak hynula
KOSTEL P. MARIK V SEDLANECH,
emesla, obchody, vzdláni; za to
ZVANÝ .CÍRKVIKA-.
tím více pibývalo poroby od vrchností. Bhem asu pilnuli Sedlanští k víe katolické. Avšak jen ])0malu hojily se tžké rány, lidnatosti pirstalo, emesla
obchody se
zvelebovaly. Nynjší podobu svoji nabylo msto v dob \- celku nedávné, po velikém požáru dne 21. dubna 1828. který \c dvou hodinách
schvátil na 185 dom, mezi nimi
radnici. dkanst\i a školu. Xovvmi
stavbami mnoho ovšem na vzhledu a významu získalo; jsouc sidlem
okresního hejtmanství, okresního soudu, berního úadu, okres, vvboru.
poštovního úadu, škol obecných
mšfanských s pokraoxací prmyslovou, sousteduje v sob veškeren hospodáský
politický ruch
širého okresu. ítá 2662 obyvatel, kteíž živí se polním hospodástvím, rzn\-mi emesly a obchodem. Pi potoku Alaslníku. pes njž
i

i

i

i
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mst

odbývá se 8 v\'vede kamenný most, stojí nkolik niKmíi. V
ronich trh. Námstí zdejší jest prostrann, urovnané a domy obstupují je v pravidelném tverhranu.
Uprosted námstí týí se od roku 1713 na vysokém sloupu
socha P. Marie, na úmysl od msta odvráceni morové rány postavená.
Na jižní stran opodál námstí stojí dkansk}' chrám sv. Martina biskupa,
s nov pistavenou kaplí sv. Cyrila a Methodje. dstojná památka po
staroslavném rodu Rožmberk. Chrám byl nepochybn ve XI\'. století
v nynjší podob vystaven. Prvotn pohbívalo se na hbitov kolem
tohoto kostela, v dob nové zízen hbitov pi kostele Nanebevzetí
P. Marie. „Církvika" zvaném, vystavnem r. 1734 na návrší severn od
msta na míst svatyn, dle podáni
ješt starší než chrám sv. Martina. Jak
bylo již zmínno, pochodí podoba radnice zdejší z doby celkem novjší,
ana pro asté požáry doznala astého
pestavování, zejména i)0 roce 1828.
\'
nalézá se lékárna, nemocnice,
obanská záložna a m. j. Ve znaku
má msto ptilistou ervenou rži
:

mst

v bílém poli. od

'

pán

z

Rže mu ud-

lenou.

an

Kráejíce po pkné silnici ze Sedlk východu, dojdeme za tvrt ho-

vesniky Lhotky l()2 (ib\'\'.) a
železniní
trati
Sedlany-\'otice,
I'*'
asi malou hodinu východn Sedlan,
spati oko cestujícího rozkošný Cerven\- Hrádek, jenž péi barona MlaRADNICE V SEDLANECH.
doty ze Solopisk stedovkým slohem
nákladn vypraven, náleží nyní mezi
\zámky
pední
Cechách. Druhdy býval zámek ozdoben erven\'mi pruhy,
od nichž
jméno Cerven\' Hrádek obdržel. K západu iirostírají se
diny

'""'"'"

A

(

'

i

mstyse Podhradce. Na erveném Hrádku
pánové z Landšteina. Za vlády Jiího z Podbrad dostal se
Hrádek v drženi rytím Bekovcm z Ostromee, kteí jej drželi do
roku I56U. kdy jej odkázali svému strýci Sigmundovi Valkouno\i
z Adlaru. kterýž Hrádek manželce své Mandalen. dcei Jana z Rian
a na Kosov Hoe, postoupil. Skrze tuto pešel pak na druhého
manžela jejího Jana Prostiborského z Vrtby k doživotnímu užívání
s poukázáním, aby po jeho smrti nejstaršímu synu Sezimovi ddin
l)ipadl. Tento odkázal Cerven\- Hrádek, Kosovu Horu a Vojkov synu
(^hatre vesnice, druhdy
vládli
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svému Janu Františkovi, íšskému hrabti Vrt1)y, který r. 1667 prodal
Hrádek Karlu Leopoldovi hrabti z Miliesimo a Mikuláši FVanchiv.

montovi z Frankenfeldu. z jichž rukou po krátké dob pešel trhem
na Annu Zuzanu hrabnku Khunovu z Lirhtenberku. Tato však nemohla platebních lht dodržeti a tak ujal Hrádek, zatím ohnm siln
poškozen}', opt Mikuláš Franchimont. Potom ddil jej starší syn
Antonín Alexandr. Dcera tohoto Kateina, provdaná za Václava Antonína svob. pána z Gole, místosudího království eského, prodala jej
roku 1732 Veronice, svobodné paní Radecké z Radce, roz. Bzenské
z Prorub. a ta jej postoupila r. 1736 své matce Ann Marii, ovdovlé
Bzenské z i'rorub, roz. Strace z Nedubilic. Z rukou Petra Eusebia,
hrabte Radeckého z Radce, získavšího Hrádek od neteí jmenované,
dostal se statek v držení hejtmanu kraje Budjovického, Karlovi svob.
pánu z Eben, který jej r. 1788 poruenství nezletilého knížete Josefa
z Lobkovic prodal. Toho asu byl Hrádek s Kosovou Horou. Vysokou,
Pojezdcem a Lovicemi v jedno panství spojen. R. 1834 nabyl jmenované statky Františkem svob. pánem ze Solopisk zmínný rod Mladotu. Jen v nejhrubších rysech upomíná nynjší budova na starobylé
sídlo, jehož obrannx' úkol v dávn\'ch dobách pipomíná nejen jméno
samo, ale
k západní stran zachovaná hráz, ást to hradního píkopu, kter_v jak to zhusta
jinde shledáváme, mohl býti v as hrozivého nebezpeenství naplnn vodou z pelehlého na východ rybníka,
Mastníkem napájeného. Moderní doba uinila takováto hradišt zbytenými, panská sídla dnešní mají již úkol zcela jiný. A tak na míst
l)ývaléh(> píkopu, záhubu nepíteli pinášejícího, spoine oko tvoje se
zálibou na umle rozhozené zeleni vkusného anglického parku, kler\''
jako živoucí stuha zámek obtáí. Nedaleko erveného Hrádku pi
potoku Mastném a pi silnici okresní nalézá se ti tvrti hodiny na
v\Thod od Selan, starobyl}' mstys
i

i

KOSOVÁ HORA.
byl

Zakladatelé

jmenovit Jindich

šteina ze

nátu

13.

z

R.

byli

pánové

Kosovy Hory. Kostel

století založeny',

Vltavského.

její

1416.

[iipominá se

Landšteina.

z

pán

Znám

z

Land-

1350 mezi farními

dka-

zdejší,

r.

Heman

koupil

z

od

Hrádku od Jarohnva

Vejháka z Ivouta t\Tz jeho v Kosové Hoe. Zaátkem 16. stol. drželi
pánové z líian. kteí se odtud
„Kosohorskými" zvali. Jan Kosoji
horský z ían prodal s bratrem svým Bohuslavem str\>cm Hanušovi
i

a Janovi

z

líían Ivosovu Horu. kterou

r.

k^78 dostal syn

Janv He-

man, po nmž r. 1612 pipadly statky synm Janovi. Krištofovi, Adamovi a Vilémovi. Vilém koupiv díly od bratí svých, ujal se sám
hospodáství. Uastnivše se neštastného odboje, uvedli pánové z ían
rod svj v úplnou záhubu. Kosova Hora a \^ojkov dostaly se Albrechtu
z Valdštýna, kter\'' je hned na to prodal Sezimovi z \'rtby na Janovicích, \'oticích a erveném Hrádku, po nmž pi illení mezi syny

-

—
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Františkovi
s Vojkovem a Hrádkem Janu
na to po pt let. V dílci smlouv mezi bratry
shledáváme se s tímto popisem Hory , Zámek Kosovskv'^ jest ve tyry
vži
úhly, vprosted nho vž vysoko vyhnaná, stará; vtom zámku

pipadla
z

Kosova Hora

\Ttby, kter5^ držel

je

:

i

nachází

se

pokojv

velk^-ch

i

malých

13,

komor

14.

tafclstuben

I.

I, kovárna I, špižírny 3, kolna
I, marštaly
na 12 koni,
1, pekárna
jin píležitosti s pivovárem."
kašna I,
Jako další držitelé následovali po t: Františka Alžbta Fellnerova z P^eldeku. Augustin Matouš
svob. pán ^llner z Feldeku, Karel Leopold Carreto hrab Millesimo, Anna
Susana hrabnka Khunová z Lichtenberku, Ladislav Pibík ^'ršovec
Sekerka ze Sedic, Václav Štpán Halánek z Hochberku. R. 1713
ddila po
vdova Alarie Kristina Halánková roz. Kleinerová z En-

plac

—

i

nm

Zasnoubením se jejím s Václavem Vojtchem Karvísk\'m
Karvin, dostal se tento v držení statku Kosohorského. Pozdji
klesla Kosova Hora rozlin\'mi svizely na pouhou ves; císaovnou
Marií Teresií práva mstská, jakož
držení ty v\Toních trh obnoveno a potvrzeno. Po nkolika ješt držitelích získal Kosovu Horu
r.
1818 trhem František svob. pán Mladota ze Solopisk.
Znak mstyse jest modr\' štít a v
stíbrná hradila mstská
s cimbuím, z níž vyrstá vž tyhranná s cimbuím, s cihlovou stechou a zlatou mako\icí
ve vži vidti dv tyhranná okna vedle
sebe. V hradb jest otevená brána a v t spatujeme na zelen hoe
ernho kosa se zlatým zobákem a zlatýma nohama. Obyvatelstvo
geishofu.
z

i

nm

;

(r.

1900 jen 1043) zamstnává se rolnictvím, obchomíst železniní stanice, poštovní úad, synagoga,
továrna na kže, dvr. Od dávna provozovalo se zde

1890 ítalo 1092.

dem

a

r.

^'

emesly.

pivovar, lihovar,

právo hrdelní. .Starobyh' farní chrám sv. Bartolomje asi z prvé polovice XIIL století, stojící pi námstí, založen byl pány z Landšteina
v jednoduché podob lodi, tradiní archu Noemovu a lodici Petrovu
pipomínající. Zámek, na východní stran námstí, tvoí od r. 1838 velikou moderní budovu, dnes toliko svým mohutným založením na
starobylé sídlo upomínající.

Pi silnici z Kosovy Hory na jihovjxhod rozkládá se ves L aviky, blíže samota Pojezd ec. Vysoká aDobrohosf, píhraniích
okresu Votického, víska se zámkem a dvorem. Sídleli zde od dávna
vladykové z Dobrohošt. tvrt hodiny západn vesnice Lovci ce

nkdy zde stávala tvrz vladyk Lovick\'ch z Lovic. s ní
sousedí malá víska Hulín (59 obyv.) a o nco jižnji vesnice Bolecjiovice. (230 obyv.)
míst jest zámek s dvorcem a kaplí sv. Jana
(163 obyv.),

V

Nep., od rytíe Jana Karvínského z Karviné

zde sídlo záhy

vymelého rodu vladyk

dvr Podhoí,
polními cestami

z

r.
775 založenou. Stávalo
Bolechovic. Blíže Bolechovic
1

sidlo vladyk z Podhoí. Smrem k Sedlanm
pijdeme k Radci, na v\'šin vystavné, severnji

druhdy

-
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spatíme Lhotu a v levo Pibýšku. nepatrné to vísk}-. Xa jih od
Radce rozkládá se malá ves Mezné a o nco jižnji pi silnici k Seprostírající se
dlci pivitá nás vtší vesnice Jesenice (255 obyv.
ásten na výšin, ásten pi potoku Sedlanském jest to vesnice
Farní chrám
v\'stavná. má ptitídní obecnou školu, mlýn s pilou a
Narození P. Marie pochází pvodem svým z dávných as. opraven
V jižní zdi lodi chrámu historickou památkou jest krásný
r. 1799.
mramorový náhrobek. tvrthodiny cesty západn leží Xedraho vice
(353 obyv.) na potoku Trkovskm. se zbytky starého zámku.
Hledíme-li od Jesenice k jihu, spatíme ped sebou malebný vrch
Zvinec, pi jehož úpatí stojí malá vesnice Martinice. s kterými
sousedí vesnika Boudy. Pi silnici z Jesenice do ^'ys. Chlumu rozkládá se víska Podhájí a na potoku Trkovském Kamenice, opodál
pak víska Trkov. Nkdejší tvrz byla pvodem vladyk z Trkova. As
pl druhé hodiny cesty jihozápadn od Jesenice pijdeme do Kemenice (161 obyv.), a zamíme-li si dále k jihozápadu, dojdeme za krátko
do malé vsi Libic, rozložené po stráni Setkovského potoka, dále
).

:

j.

do vsi

Bratiko\ic
Pi

obyv.j.

jižní

a

Brodu,

k niž piléhá ves

Radešice

(

16<)

Sedlanského a Bechyského v kraves Nálesí: na cest z Xálesí do Petrovic zasta-

hranici okresu

jin hornaté stojí
víme se ve vesnici

Obd ni cí ch. ležící v hornatém úkrytu, s kostelem
na níž sedli prvotn vladykové z (_)bdnic. Filiální
chrám, díve farní, pne se na návrší starou hradbou obklopen. V hla\ního oltáe, po stran evangelia, nalézá se náhrobní mramorový' kámen
Jakuba Krina z Jelan.
Blíže Obdnic vypíná se ve vysoké lesnaté krajin vrch Králov.
a

shoenou

tvrzí,

Na úpatí jeho jest víska Ohrada
západn od Obdnic prostírá se v úrodné planin
mstec Petrovice (526 obyv.). s farním chrámem a zámkem, od pradávna sídlo vladyk ..z Petrovic". Petrovice. které bývaly mstysem,
s

nhož

a malé

jest

pl

rozsáhlá vyhlídka.

hodiny

bhem

války na pouhou \es, nabyly však pozdji
mstce. Farní chrám sv. Petra a Pavla pochází z dávných dob; v nynjší podob z r. 1721 byl od Jesuit v renaisanním
slohu nov založen. S Petrovicemi sousedí malá osada Lhota A'ilasova. Okolí její jest drsné, poseté velikými žulovými balvany, z nichž
zejména jeden svou zvláštní podobou se zove .Husova kazatelna".
Severnji pak Lhota Žemlikova. a pi kižovatce silnic Bratc-

klesly

opt

jov;

ticetileté

vlastnosti

v právo jiná vesnice

Nechválíce, kdež

stávalo

sídlo

vladyk

Nechválíc. Farní chrám sv. Mikuláše sahá pvodem svým do dávnovku.
okolí nalézá se mnoho rybník. Na cest z Nechvalovic do
z

V

Sedlan projdeme samotou Ve sel ke m. na úpatí pak Chlumu zíme
Sk uhro v. se\ernji Roviny. Pi silnici Chlumecko-Sedlecké jest
víska Ouklid se sousední \ískou Borem; na cest pak z Chlumce
í

—
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do Sedlan osada Libin a zaboíme-li odtud liiatší cestou Iv Sedli)ozdravime ves Doubravice. Západn Sedian nalezneme
osadu Sol o pisky, po níž Mladotové se zvali, s vesnicemi

anm.

Pío-

vem.
lovic.

Bokem. Babinou
()

vsi, Hrachovištm a ásti Dubk jihu rozložena Tebnice. Ve století 16. vládl tu

nco

Jakub Krin

Jelan. Petr Euseb II. Radeckx* z Radce
Z druhého manželství jeho pochází slavný
polní maršálek Jan Josef Václav Radeck\' z Radce.
Xavštivíme as po hodinu trvající cest ze Sedlan k jihozápadu
jeden z nejijamátnjších hrad stedovku, jemuž dosud zub asu nesetel pívodní jeho ráz; jest to starobylý hrad \'ysok\' Chlumec.
Zámek strmí na temeni homolovitho kopce, pod nímž kolkolem roz-

známý

rytíi-

z

v\'stavl zde nynjší zámek.

ložen

jest

pkný mstec

téhož jména,

jinak

také

Podhrad

zvaný,

První držitelé a nepochybn
zakladatelé hradu byli pánové. z Janovic, zvaní _z Chlumce". Poslední
z pvodních držitel Chlumce byl pan Jenec z Janovic a na Petršpurce,
nejvyšší purkrabí pražsk\''. Od nho pešlo panství na krátký as na
rytíie Ojíe z Uedlic. Od r. 1474 jest v držení knížecího rodu Lobkovic. kteí nešeti nákladu, aby tento vkovitý památník dá\'ných dob
byl co nejlépe ošeten a od zkázy uchován. Se zámku skýtá se la-

tvoe malebnou ozdobu dalekému

okolí.

nému oku poutníkovu rozkošná vyhlídka do

šírého kraje: k jihu a vý-

chodu shlížíme na osady Poepice. Xechvalice, Jesenice, v jihov5'chod
zalétnouti až k Sedlci a Pricm, v severov\'chod stihne oko
jako malebné panorama leží tu vešker\'
tvé Kosovu Horu a A^ojkov
Pokud místností zámku bylo
kraj na nkolik mil z dáli ped tebou.

mžeš

;

lze užíti k

obývání. neutr])ly tyto

vkem.

\'še

ovšem zachránno

býti

Poslyšme, jak ješt i)ed ticeti roky popisuje jej vhlasný'
konin ..Jest to znamenitá, starožitná budova, prostá
všeho soumru
\ šech
stavitelsk\''ch okras, ohrazená kolem hrubou
zdí. z ásti
|)ikopy. Se strany západní vine se z mstyse cesta k dolním vratm, a ty vedou do skrovného dvorku, obklopeného zdí s úzk\'mi. stelnými otvory, který sloužíval k hájení hlavního vchodu. Zde
slojí v právo zámecká pekárna. Ped sebou ale vidíme ve zdech hradebních hlavni l)ránu. na níž se posud spatují koleka, slouživší etpi zdvihání a spouštní padacího mostu, který jest nyní klenutým
mostem nahrazen. Pi brán se vypíná po pravé stran tyhranná
bašta, bývalá to hlídka vrátného. V pedhradí k jižní stran nalézá se
podlouhlé, jednopatrové stavení, jindy píbytek panského komonstva;
v pízemí jsou stáje a kolny. Hlavní branou \-stoupí poutník do úzké
uliky, tvoené po jedné stran hradbou, po druhé vysokým zámeckým
stavením na žuhnýrh balvanech vyrstajícím: a tou se dostane k tetí
brán, vedoucí se strany východní do vnitního dvora — k vlastnímu
panskému sídlu ili j)aláci. Po pravé stran vznáší se zde vysoké,
nemohlo.

znatel zdejších

:

i

i

zm

-

153

-

obma boky do chorá povystouplé. Y jeho podzemí rozprostírají se v celém objemu ze skálv"vvtcsané
sklepy. Pízemí obsahuje obydlí domovníka, kanceláe, kuchvné.
spižírnv. komory
a jiné vesms klenuté místnosti. První poschodí slouží
vlastn za obydlí
knížecí rodin, kdykoli své panství navštíví,
a nalézá se
trojpatrové stavení,

prostranných,

V

vkusem stedovkým nov

nm

v
sedm
skvostn zaízených komnat

i

druhém poschodí je totéž rozdlení prostor, avšak nkdejší
nádhera
odtud dávno již zmizela. Také nízké komnatv tetího
poschodí jsou již
ode dvou set let zanedbané a zpustlé. Z hoejšího
poschodí vedla
jmdy krytá chodba, spojovavší ob oddlení zámecká.
Protjší, po levé
stran se pnoucí stavení ozdobeno je vysokou vží; po toen\'ch
.scho-

VYSOKÝ CHLUMEC.
dech v ní dostaneme se do zámecké kapie
Xejsv. Trojice. Xalézá se
zde také archiv knížecí. Prostedni ást
zámecká jest až k zemi poboena. Mezi obma ástmi zámeckvmi je nvní
založena malá zahrádka."

Na sever od Chlumce pi silnici jest starožitná osada
Voikov
orikovec.
\
Násilnici Chlumecko-Sedlanské leží Vápenicena jihu k Chlumci piléhá Víska; níže v
píjemném údolí osada Poc epice.
Pi dvoe zdejším stávala tvrz. bvvalá kolébka rvtí
Poepických z Poepic. Roku 1609 koupen statek
Poepickv paní>olvxenou
Lobkovicovou, naež po vždy s panstvím Chlumeckvm
zstal spojen
Zdejsi kostel zasvcen je sv. Janu Ktiteli. \archivu farním nalézají
a

se staré latinské kancionály a jiné \-zácné
staré knihv.

vala tvrz. Jih a jihozápad tento

je

bohat na

Pi dvoe stáetná pvoilišt rvtíských

-
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rod. Tak severozápadn od Petrovic, pod starobylými Tynany, osady

Kuní

Kuníky. Krchov, Zahrádka, prasidlo rytím ze
Ra d e ší n. kolébka to rytí Pi^edbor z Radešína. Pozdji

a

Zahrádky.

dostal se Radešín k panství

ším

jihozápad

Chlum má

je

Chlumeckému. Poslední osadou v

nejzaz-

Pední Chlum.

Zadní

Zadní Chlum

starý zámek.

kter\' byl

a

pvodn

ve

zpsobe hvzdy

vy-

staven poblíže jest samota H r a d o v a malá osada K o s o b u d y,
k v5'chodu pak osada Aíokec a k severovýchodu vesnika ^"r bie.
Pi silnici z Petrovic do Krásné Hory zíme Krašovice. Zdejší
tvrz rytíská.
dvr bvl za císae Josefa II. rozprodán. Stávala pi
na niž sedl r. 1219 vladyka Naniše z Krašovic. U paty malebného
;

nm

vrchu Strážníku, ne bez dvodu pro svoji polohu tak pojmenovaného,
stuleno je druhé msto okresu,
KRÁSNÁ HORA. Je to Starožitné horní msto, kdež se ped asy

Královna Eliška, chot Jana Lucemburského, postoupila
svého v Krásné Hoe havím a mšanm, kteí se zde
Roku 1576
král Jan r. 1341 potvrdil.
usaditi míní, což po její smrti
spojena Krásná Hora s panstvím Chlumeck\'m. .Msto Ijývalo dle povsti druhdy velmi znamenité a zámožné. vStopy šachet tu a tam posud
Obyvatelstvo (potem 946 v r. 1900) živí se polním hose nacházejí.
spodástvím a emesly. Ve znaku má msto stíbrnou vž s cimbuím,
s otevenou branou a tyhranným oknem v ni. vše v erveném poli.

jílovalo zlato.

ddictví

i

Farní chrám

sv. .Mikuláše,

pvodem s\ým

prastar\'',

v roce

1839 se

zboil. R. 1850 položeny základy k novému chrámu, jehož stavba dokonena byla po pti letech. Západn odtud na výšin osada Podmokly. uvádná druhdy jako statek kláštera Ostrovského, pi stoku
Beziny a Sotchovského potoka pi silnici obec VI etice, se sousední vesnikou H o s o v n i.c e m a I)lízkou obci Mez hoím. Vletice s Mczihoim slušely klášteru .Milovskému. Ped samými Sedlany
t

spatíme
z

vesnici

Poešice.

Poešic.
\' starém rozdleni

místo, sáhajíc v

i

i

kdež se roku

zem eské

1.396

piinoniiná Markvart

zaujímala župa

Kamýcká

dležité

až po pohoí Brdské a eku Mži.
proti žup Telínské a žup Pražské. Ste-

západ od Vltavy

kteréž tu tvoily hranici

její

hrad a pilehK' mstys
KAMÝK, po obou bezích \'ltavy se rozkládající, piponuná se již
I8f).
Malebný, romantický kraj
v listin knížete Fridricha z roku
zdejší skýtal veškery podmínky, aby stal se knížatm esk\-m. k jichž
statkm ])islušel, sídlem letním. Že aspoii za krále A^áclava hostil
Kamýk [)o jistou vždy dobu královský dvr. o tom vydávají nepochybné svdectví nkteré listy téhož krále z let 1236, 1240 a 1247.
Jako tak mnohá a mnohá zboží komory královské, také Kamýk pešel
na to velice asto své doasné mazáhy zástavou v ruce jiné.
disko

její

I

mn

—
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Prvým z nich byl Petr z Rožmberka, kter5^ jej spolu s Krásnou
Horou 1341 zástavou na králi Janovi získal. V XIW století pipomíná
se KamS'k jako zboží kláštera Milevského, po jehož zkáze ve válkách

jitely.

husitských

pešel

r.

pilenn

k Hluboké,

1496 v držení

\'ilma

z

s

kterou

opt

Pernštejna a

jako zástava královská

r.

1562

Jachima

z

Hradce.

Syn Jachima, nalezšího tragickou smrt ve vlnách Dunaje, Adam, prodal
Kamýk s nkterými vesnicemi r. 1569 Janu Vojkovskému z Milhostic

adii; skrze sjma tohoto dostal se 1580 Alyškm ze Žlunic.
Oldich Myška byl horlivý luterán pi tehdejším úpadku strany podobojí setkávala se jeho snaha o osazení luteranství s dobrým výsledkem, takže již 1610 nové víe devn\'' kostelík pi ece a 1617 škola
Oldichem jsou zdviženy. Blohorskou katastrofou zmnil opt Kam\-k
majitele, dostav se v držení pehorlivé katoliky paní Polixeny z Loba na

;

i

jejímž úsilím a znám\''mi prostedky, jimiž všeobecn v celé
ubohé zemi k náprav pracováno, obyvatelstvo opt pivedeno k víe
katolické.
Válkou ticetiletou a ohni trpl mstys hrozn a sešel tak,
že koncem XVII. století toliko 40 obydlen\'ch dom tu pipomínáno.
Nový požár 1775 obrátil znovu místo v ssutiny a drahn doby trvalo,
nežli se mohlo obvvatelstvo z tchto ran vzpamatovati a ze zícenin
a ssutin nová obydlí sob vyzdvihnouti. Unes je Kamýk se sv5'mi
malými, chudými domky, s obou stran Vltavy rozložen5'mi, toliko
historickou památkou druhdy kvetoucího mstyse.
Obyvatelstvo, na-

kovic,

mnoze

rolnictvím,

emeslem

lézá tu ukojení životních

napoteno v

72

a plavbou po

poteb

domech 504

Vltav

stží na-

se živící,

a není tudíž divu, že ubývá;

obyvatel, v deseti letech

na

to

r.

471.

1890

Je

nkteré menší závody, na protjším
behu vynikají synagoga, lodnice, bohaté lomy žulové. Z bývalého
hradu, Vrškamýk jmenovaného, jsou dnes pouhé zíceniny.
V levo pi silnici z Kamýku do Sedlan rozkládá se vesnice
Skr5'šov. druhdy s rytíským sídlem. K zámku zdejšímu, roku 1762
od Norberta Kfelíe ze Zakšova založenému, sluší dvr a pivovar.
tu

knížecí d\ur.

mlýn

Blíže kostela jsou

s

pilou a

zbytky hradu Jedle zvaného,

na

nmž

dle

listinj'

Rovnž v Dublin stál kdysi hrad.
r.
13.% sedl Hynek z Jedle.
Kozí Hbet, na hebene horském „Hrádek" zvaném. Zbytky hradu
dosud jsou patrný. Jasn vidti odtud údolí Mastnického ])otoka, k yýz

lesnat\'' ostroh a vysoko nad nim njí píkré balvany
behu, pecházejíce v pradivn útvary, vedle nichž Keický

chodu táhne se
I)rotjšího

Pekvapující však jest vyhlídka do
se vrhá.
píkré horní sráze, strmící proti ostrohu, pozorovateli
otvírá.
Kd}^ a od koho hrad Kozí Hbet byl založen, nedá se uriti.
Ve 14. stol. drželi jej rytíi Bekovci z „Hrádku" zvaní; dle povsti
skrýval hrádek ten veliké poklady, o nichž dodnes v okolí se bájí.
\'ladyka
V blízké obci
jest zámek, pivovar, dvr a mlýn.
potok do Mastnického
dálí, ježto

se

s

adii

15r)

z Radíce pipomíná se k roku 1376.
S adiem sousedí na
potoku Masiníku víska Tsuší (Ousoší). Stálo zde sídlo rytí z Usuší;
západn odtud jest obec Zdar se samotou Vesce, s níž
souvisí obec X o v á V e s.

Kondrád

tém

Hodinu severozápadn Sedlan prostírá se po návrši
v údolí
vesnice Chlum. l-"arni ciirám sv. Václava pvodem z
neznám\'ch l)yl roku 1707 od hraliciho rodu A'ratislavského v nynjší podob vystaven a stojí na
i

as

mírném

návrši
se strany
západní usnadnn k
pístup kamennými schody.
Ped vchodem zasazeno nkolik náhrobních
kamen
rodu Vratislavského. U])ro;

nmu

sted

chrámu kryje kávchod do podzemní
krypty, na nmž je znak
lodi

men

svobod, pán z Astfeld-Vydi.
sousední obci Nalžo ví-

V

cích (Nelžejovicích) stávala
za dávna tvrz, na jejímž
míst nový zámek byl vystavn. Tvrz Xalžovická
rodu dle
z

w^m^

ní

slou-

zemanského

žívala za sídlo

jiojmenovaného,
však pouze

nhož známí

Václav

Rože

z

Nelžejovíc.

Od Nalžovic smrem k Vltav
pideme za krátko do vesnice

Ke pnic,

s

dvorem,

Muz
m m

ml\mem

a samotami

kou

C

a

e r

\-

en

\-

1

i-

\'-

nem. — Nad Kepenicemi
býval zámek .Krin'". Ke-

OSECANY.

penice náležely ke zboží propo vypuknutí rozbroj husitskxxh
dostaly se v zástavu pánm z Rožmberka. Zámek Krínv zachoval
se 'až na naše doby, jsa nyní ]>romnn
v sýpku. Návrši, na
nmž zíme tuto starožitnou stavbu, vystupuje na jednotvárné
pláni.
A' jedné z prostranných jizeb zíme na obmítce stn malované
obrovské |)cstavy; v pozadí jizby jest v úkrytu zaazená kuchyn,
v niž prý Krrín oblíbenou alchymii provozoval.
bošství \\všehradského.

od

nhož

-
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Za malé pl hodinky, smÍTcm severozápadním ze Sedlan, dojdeme do vesnice Píova, kdež nalézá se zámek a dvr. Nynjší
zámek a kapii sv. A'ojtclia vystavl Ferdinand Ignác Schoníluk. Nedaleko odtud k západu vidti je Dui)lovice. se starožitným farním
chrámem Nejsvtjší Trojice, a ves Chra mosty. Pi silnici vedoucí
ze Sedlan do Neveklova stihneme pi potoku Mastníku osadu Oseany, se zámkem, kapií, dvorem, olíccnou školou, pivovarem, lihovarem a ml\'nem. Useany jsou pCuodni sídlo rytí Oseanských
z Osean. Zámek Oseanský strmí na západním konci píkrého ostrohu
poskytuje s jižní strany velkolepý pohled. Xa Oseansku slála
kdysi tvrz Bezí, kolébka to \ ládyk z Bezí. Pi téže silnici, již pi
samé skoro okresní hranici Neveklovské. navštívíme starobylou osadu,
již v XIII. století v listinách pipomínanou. \'elbhy. kterou daroval
roku 1222 Pemysl Otakar I. Jiímu, synovi Jindicha z Maršovic. K východu zíme malou osadu Pišejov a dále Such do 1. tento se zámkem, bývalým to sídlem rytí Bekovou. Xa jih od Sedlce jest malebná vesnice Prose nice. s bývalou tvrzí, sídlem vlády k .z Prosenice"*. Severovýchodní cíp vypluji katastry obcí Lhoty. Luh. Klía

mtic

a

Šttkovic.

Sttkovice. se zámkem, dvorem.
Kosovou Horou spojeny pod pány

])ivo varem

ian

a
Bzensk\'
pány z Vrtb\'. Poátkem 18. stol. držel Sttkovice Mikuláš
z Prorub, kter\' je odkázal dcei, provdané za Václava Leopolda Hádeckého z Radce. Hrab Radeck5' prodal je Františku Mullerovi a ten
zddil statek
roku 1784 rytíi Josefu Lipovskému z Li])ovce. po

a lihovarem

byly

s

z

nmž

roku I8U9 syn jeho Václav Lipo\ský. Od Lipovských pešel statek
na Dr. Heimbergera a ten prodal jej roku 1874 baronovi Skallovi.

Jan emus.

XXXV. OKRES NEVEKLOVSKÝ.
beh Vltavských
pak romantické scenerie Svatojanských
a stále a stále vracíš se k nim ve vzpoobrazu eské duše. poutané tolika skalistými pekážkami, jako zde vody \Mtavy spchající pozdraviti matiku zem, vznešenou Prahu. A ty vlny zaraženy náhle v radostném
bhu navalenou hradbou horskou, vzeply se vysoko, vzdorn a šílen,
udeily v boky erných skal a rozrazily vítzn nepátelské nástrahy
pro píklad eské duši. Kam pohlédneš, všude stopy tohoto odvkého
zápasu, stopy, které jako mosaika skládají tolik známý ti obraz beh
Komu by dnes nebyly
nad Štchovicemi. zejména
proud? Shlédl jsi je jednou
mínkách, k tomuto živému

známy úchvatné krásy

—

—
Vltavských, obraz

plii}'

živoucí

tým vru miiže se naz\-vati
jako majetku svému hlásiti.
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sily a

romantické divokosti.

A

boha-

kdo muže se k takovému obrazu
A tak ten kus zem eské, ta široká
ostrožna >«"eveklovská om\'vaná vodami obou družn\''ch i^ek \'ltavy
a Sázavy, kraj chud\'. jakoby ztracený, násilím, ekl bys, odpuzovaný
od všeho života kulturního a hospodáského, mže se jako náhradou
za vše to honositi zase vlastnictvím tolika krás. rozhozen\''ch po bezích \^ltavy. že v\'važují ony nepíznivý los. který je jinak Neveklovsku
údlem. Tvoit tu eka Vltava od Polian až témé po Štchovice
západní hranici okresu, oddlujíc jej v této stran od okresu Dobíšského a Zbraslavského, takže skoro cel\' prav\' beh Vltavský Neveklovu zde písluší. Stejn krajinn pvabnou je
severní hranice
okresu, proti Jílovsku. pokud se ona dotýká vod Sázavských. Jižní
a východní hranice nemá již pirozeného dlítka, jako ob uvedené:
v jihu stýká se Neveklov s okresy Votickým a Sedlanským. na v\'chod pak druží se k okresu Benešovskému. s nimž tvoí jedin_v
ten.

i

i

politický celek.

Orograíická povaha okresu založena je jeho píslušností ku dvma
povodím Sázavy a Vltavy a soutokem tchto ek poblíže severozápadního

Tím nab\'vá reliéf kraje jakési stechovité podoby, svažující se do údolí obou hlavních vodních rýh. tedy smrem
k severu a k severov5'chodu s jedné, k západu a k jihozápadu se
strany druhé. Ano spojeni Mlavy a Sázavy dje se, jak uvedeno,
cípu okresní hranice.

severozápadního cípu okresní hranice, probíhá rozvodí obou
smru od jihov\'chtidu na severozápad a tím dána je druhá
složka reliéfu: všeol)ecný sklon pdy smrem severozápadním. Nejnižší mista okresu ležeti ovšem budou pi hladin ^"ltavy a Sázavy:
Ústí, nad nimž Vltava vstupuje na pdu okresu. 230 m, pravý beh
vltavskx' pod severozápadním svahem Homole 216 /n. pravý beh as
2 km pod Svatojanskými proudy 200 m: na Sázav: levý beh v Týnici 252 m. Rybá nad 1'jezdcem 231 m. Polohy nejvyšší representuje
pak rozvodni linie obou povodí, na niž nkteré v5'znané body budtež
uvedeny: R\'>ovka nad Zádolíra 532 /«. Dubí .5()U /«. Hrka Novákova
478 m. Holý vrch nad \'ysolv.ým I jezdem 5\<i m. hraniní Chlum 44,S m.
Od hlavního rozxodniho pásma oddlují se menši, probíhající bud
k nmu kolmo nebo ro\nobžn. mezi nimiž vybrázdily sob koryta
svá elné potoky a prameny. Údolí jejich jsou zpravidla stsnaná,
takže pak celkový ráz kraje iní pi znané differenci v\''škové mezi
poblíže

také ve

(prmrn

(prmrn

as
hladinou \'ltavy
as 215 /«) a rozvodní linií
500 m) dojem kraje typicky hornatého. Jen nkteré širší roviny, jako
u Jablonné a Dalešic. me,á liorovkou a \'lkoviccmi. nei)n mírná pahorkatina u Lešan zmiruji v jisie míe tento horský charakter okresu

Neveklovského.

—
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Možno íci, že hlavni komunii^ani tepnou oiš.resu vedle silnic je
elva Vltava, ponvadž okres až dosud nemohl se dovolati zízení jediného kilometru njaké teba lokální dráhy. Avšak pi dnešním stavu
eišt Vltavského dovoluje ono toliko dopravu náklad vorov\'ch
a lodních, a to ješt pi znan5'ch obtížích pro etné peeje a nebezpené proudy. Xa prodloužení osobní dopravní linie Pražské paroplavební spolenosti za Štchovice proti vod není ovšem možná
setkáme se v nejbližším okolí Prah\', ve vzdušné linii
njakv'ch jen 25 km vzdálené, s okresem pipomínajícím sv\'mi prostedky dopravními a cestovními idyllické doby prvé poloviny XIX.
století. Jako Vltavská, stejn ovšem
Sázavská vodní dráha do\'oluje,
a to v míe ješt skrovnjší, toliko dopravu nákladovou, najm pla\-bu
vor. Ostatní vodní sít okresu. |)(>mrn dosti vyvinutá, má pirozen
v\'znam jen potud, pokud jde o využitkování vodní síly na hnaní
mlýn. Z vtších potok v okrese budlež tu uvedeny Mastník s potokem Keovick\'m, ústící pod ml\mem Borákovem do Vltavy, potok
MaršovickN' s potokem Chrášíanským, ústící do Sázavy u Tjmce.
V^ základu pdy, více mén skalnatém, pevládá namnoze žula,
vystupující na den v podob vtších jednotlivých balvan zejména
u Stranného. Hoetic. Sebano\'ic. Jablonné. Hlaženic. Újezda, Vtrova a j.
U Vtrova obklopena je mohutným ložem rulovým, u Krchleb, Neveklova, Neštdic, A'atkova a podél i)oloka Chráštanského provází ji
etná lože kidlice a bidlice, u Tcbsína zelenokámen. Svršek pdy
tvoí písité hlíny, ležící na vrstvách hlinil\'ch a jilovitých, vodu nepropouštjících, takže tu pole snadno moálovatjí. Prmrná hloubka
orné pdy je velmi skrovná a náleží tedy v ohledu hospodáském*
okres Neveklovsk\' k okresm málo výhodn položeným. Z celkové
plochy jeho, 2\2'11 km" mící, pipadá více jak polo\'ina {\23'AA km^)
polím; les je 52'16 kni\ pastvina plání \2'21 km'\ luk WHii km'~ a zahrad 2'64 km"^. Pokud se t\'ká ploch osevu, pipadá nejvíce ovšem
na žito (25'4"/o) a oves (2,3'4"/o). z ostatních plodin vykazují: pšenice
l337o, jemen 8'57o, zemala li'7'Vn. jetel 7'4"/o, smska na píci 4'.37oOkres Neveklovsk\'' je výhradn okresem hospodásk\''m. Prmyslový' ruch není žádný, sítáni z r. 1900 nevykázalo tu jediného
továrního podniku,
pirozené podmínky pro vznik jeho by zde nescházely, le zmínnx' již výše naprostý nedostatek komunikaních
prostedk znemožuje pirozen jakoukoli nápravu v tomto smru
a obrat njaks' v dohledné dob sotva lze tu ekati, ovšem že k nejvtší škod okresu samého. Jak bylo již zmínno, tvoí jedinou komunikaní tepnu, pokud by šlo o levnou dopravu, vodní dráha A^ltavy
tato vvdioda pevážená je s druhé stran\'
a ásten
Sázavy. Ale
jsou okresu
opt tím, že ob eky pi známé sráznosti svvch
spolu
nepekonatelnou skoro ínskou zdí. oddlující jej v západ
mysliti, a lak

i

i

a

i

i

beh

i

—
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Všecek hospotlásk}- sklon musí

a severu od ostatního svta.

tíhnouti

tu pak na vvchod do sousedního Benešovska. ku trati c. k. státní
dráhv císae Františka Josefa. K tomu schází mu jediné: spojovací
lokální dráha. A k vybudování této. má-li se jednou okres z dosavadního stavu vymaniti, musí obrátiti veškeren zetel.
Dnešní hospodásky- stav okresu je ovšem takov\'. že nedovede
zabrániti tomu, aby obyvatelstvo nenalézajíc dosti obživy doma, nebvlo nuceno se sthovati. Roku 1890 ítal ješt okres na 14500 duši,
za deset rok na to zredukoval se poet tento na 13900 duší. Potšitelnou
okolností však pi tom je, že aspo hlavní msto zstává tímto úbytkem
obyvatelstva ušeteno, baže naopak mže se vykázati jistx-m vzrstem:
167.
102 osob, s pipojenou Duhovkou
tak v r. 1893 ítalo samo
místem
druh\-m
na
s
tento
poet
170,
v
v r. i9()(» pak zvvšil se
na 12.39.
i

i

I

mst

I

ítajícího 86 místních a 24 politických obcí,
vykázati školami. Z tchto má fitídní školu Neveklov. 5tídní Keovice, Maršovice. Netvoíce, Týníce, 4tídní \ysokv Újezd. 3tídní Blice. Lešany a 2tídní Hodtice, Chvojinek,

Z celého okresu,

mže

se toliko

14

Jablonná, Xahoruby a Zivohošt.

V
okresní

pahorkaté

krajin,

12

km západn Benešova

leží

starobylé

msto

od dávna slavnému kdysi rodu pán
z Rožmberka, kteí však ponechávali jej vladykm zde usedlým v zástav. Z tchto pipomínají se ve XI\'. století: Majnuš z Neveklova,
Jeniš, Ctibor a Jindich z Neveklova. Ješt roku 1444 pipomíná se
Ctibor z Neveklova: ale brzy potom vtev ta vymela a Neveklov
obdržela vtev Tloskovská. která pod jménem rytí epu z Neveklova vynikala. Poslední mužský len toho rodu byl rytí Adam epa
z Neveklova a na Tloskov, tentýž, který Neveklovu daroval svj
rodinnv erb, jehož se posud užívá, a vymohl právo, držeti výroní
roce 1573 odkázal nyní spojené statky Neveklov
tvdenní trhy.
rytíi Bernardovi Hodjovskému z Hodšvakrovi
svému
loskov
a
Lovicích.
Po bitv blohorské pan Smil z Hodjova na Chotticích a
jova. súastniv se odboje protestantských stav, ztratil za pokutu
veškeré statky své, které roku 1622 Pavlovi Michnovi z \'acinova byly

NEVEKLOV.

i

naleževší

V

prodány. Protireformaní innost jeho je známa a píslovená. Kališnické obyvatelstvo zdejší potrestáno vzetím všech dívjších výsad.
Neveklov trpl tehdy morovou ranou a zhoubnými požáry, teprve
v dob novjší novými slušnými stavbami a uspoádaností získalo
msto toto. Dnes ítá na 1200 obyvatel, živících se namnoze polním

hospodástvím a emesly. (R. 1900 napoteno 1170, s Duhovkou 1239
obyv.l. Z budov mstských zasluhují pozornosti: na pkném, ty-

—
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hranném námstí okresní soud. berní úi^ad, záložna, radnice a škola.
Na vyvýšeném míst na jihozápadní stran msta stojí dkanský chrám
sv. Havla, v nmž a na pilehlém k nmu býv. hbitov nalézá se
náhrobek rodu Kep z Ne\eklova. Chrám sám je stavba jednoduchá;
byvši pvodn jako gotická založena, doznala v nedávné dob znané

pemny

ve slohu renaisanním. Tvrz Neveklovská stávala na jihozápadním konci msta: poslední zliytky vže rozebrány obyvatelstvem
na stavby po ohni r. 1814.

s

Stinným stromoadím k severu pijdeme do vesnice Tloskova,
zaízen\'iTi
zámkem, dvorem a pivovarem. — Zámek

pkn

vystavn na míst bývalé

emuž

by

aspo nasvdoval
Rod

nepochybn od Tleská

tvrze,

náze\'

Rep

Tleskov',

ve

Neveklova,

z

starých

lisiinách

do svého
vymeni. Za krák; Jiího pipomíná se rytí Jan epa z Neveklova.
Arnošt epa z Neveklova a na Tloskov odkázal statek Tloskov
se

objevující.

synm

rytíij

a Janu

Mikuláši

jin\'ch.

Avšak nemaje

svého,

odkázal roku

Neveklova'

z

Adamoxi.

dítek a jsa
\57'A

statky

sídlel

tu

Poslední rozšíil

jej

až

i)ikoui)ením

posledním mužským potomkem rodu
své švakru svému rytíi Bernardovi

Hodjovskmu z Hodjo\a na Chotticích a Lovicích. kterv opl etnými koupmi zddný majetek zvelebil a rozmnožil. Dti jeho: synové
rozdlili se LW8 o rodné statky. Jan
nedlouho
však zemel
po otci, zstaviv jako ddice svých statk syna
Smila Hodjo\ského. Smil a strýc jeho Pech prodali roku 1599 nkteré ze statk, o ostatní rozdlili se tím zpsobem, že Tloskov. Maršovice a \'lksice obdržel Smil, ostatní Pech. Smil byl horIiv\' protestant a jako tak\' odsouzen po bitv blohorské ku ztrát veškerých
statk, jež roku 1622 zmínnému již Pavlovi Michnovi z Vacinova
prodány. Tento zemel roku 1667 bezdtek, ustanoviv za ddice bratrance svého Sigmunda Norberta hrabte Michnu z Vacinova. Michnm
však lacino nabyté statky nebyly požehnány. vSigmund následoval
záhy svého bratrance a pozstalá vdova prodala zadluženS' statek
Tloskovský Václavu Karlovi abelickému svob. pánu ze Soutic na
Skrýšov. Ale pak stídalo zboží rychle své majitely. Jan Václav
hrab Cabelický ze Soutic, syn a ddic pedešlého, prodal je r. 1707
hrabti Jeronýmu Ivolloredovi z Wallsee, po nmž roku 1727 pešlo
v držení Jachima hrabte Pachty z Rájová, za kteréhož držitele Tloskov
velice získal. Ddicem panství byl šlechetný syn jeho Arnošt Karel
hrab Pachta z Rájová, který však marnotratností své páté manželky
'
o všecko jmní byl pipraxen. Tloskov koupil pak Jakub svob. pán
Wimmer. Na více jak 60 let živilo pak zboží Tloskovsk prušácké

Pech. Jan a dcera Anežka

i

pány Jana a Bedicha hrabata
v majetek eský.

z

Pourtalés. až zase

rokem

1872

pešlo

:

—
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od Tloskova na sever jirojdeme druhdy sídlem ryU?dvorem
H er o u ti c e m viskou Borovkou a samotou
ským. nyni
Ratimicemi: v levo odtud zíme osadu Mlíkovice se samotou
Plhovkou. projdeme obci ^"šeticemi. kdež sídlel ve 14. století

Po

silnici

i.

vladyka Otto ze Všetic; k západu vidti jtst ves Dále šice. s neo vickým. od nhož k severu viska TudalekN-m dvorem
chy n. Roku 1318 sedl tu Albera z Tuchyn. Stranou jest samota
Koi)anina a víska Lhota. Zaboivše pak na právo, pijdeme do

Rad

j

mstyse
netvoíc, s farním chrámem Nanebevzetí P. Marie. O mst
iní se zmínka v listinách z roku 12(i.. Roku 14.32 držel Netvoíce
vladyka Chval z Chote. Roku 1443 usadil se na zdejší tvrzi rytí
Svatomír z Bezí a Bežan, který odtud rod svj _Netvorsk\''ch z Bezí"
starobylého

pojmenoval. Syn jeho Jan Xetvorský z Bezí odkázal Netvoíce Bernardovi Hodjovskému z Hodjova. Hodjovští drželi je až do roku
1622. I\ok potom koupil je s panstvím Konopištským Pavel Michna
z \'acinova. Netvoíce ítají dnes U. oby\'atel. s pipojen\''mi osadami
Lhotou (54). Maskovicemi lol Tuchyni (67) a Všeticemi 1U4) úhrnem
171 obyvatel.
Farní chrám, na se\rni stran msta, v šedesátxch
(

).

(

I

v renesanním slohu opravena', má nkolik nazde
Jako všade jinde, tak
šetrná ruka pozdjší užila zbytk bývalého sídlišt jejich k vystavní
hos|)odáských stavení. Pod b5'valou tvrzí jest samota Sopice. Pi
samé severní hranici okresu piléhá k silnici osada Nová Ves. od
kteréžto k západu zíme ves
a Tebšín.
Kráíme-li nyní po pravém behu \'lta\ském k jihu. zstane
v levo osada Teletin. s bývalou tvrzí. Na míst samoty Kroánu
kova stávala prý tvrz. Opodál spatíme samoty Mareš.
a Kolatov. Jižnji pi Vltav stojí Rabín, se samotami B a b orakem a P o d h o r á k e m. xýchodn A' t r o \" s blízkým poplužním
dvorem Ch listovém. O nco málo k jihu v hornaté krajin na
mírném návrší osada A'3'Sok\'' Újezd, s gotickým chrámem Narození
P. .Marie ze 14. století.
Zakladatelem byl v sousedství usedlý rod rytí Nedvzských z Nedvzi. jehož jedna vtev po njalíN' aj \- Újezd
letech

XVIIL

hrol^k

století

b5'vah''ch držitel zdejšího, zboží.

i

Krany

Buí

i

Rytí Jan Nedvzsk\- zemel roku 1586. jako poslední
potomek svého rodu a byl zde pochován. Psobišt rodu tohoto, ves
Nedvzi, shlédneme východn odtud. \' listinách ze 14. století
uvádjí se Filip. Ješek a Heman z Nedvzi: roku 1410 Reinhard.
V 16. století pipomíná se Zdenk a Jan Nedvzský na Nedvzi. Tento
nemaje vlastních ddic, odkázal Nedvzi píbuzným svým Janu Chobotskému z Ostedka na Nespekách a Vilému Chobotskému z Jsledka
usedlá byla.

(

Zemel roku 1.585 a
Nilémov synové a ddicoxé

na ("hotýšanech.

byl

Po

jio

smrti

\-e

zdejším kostele pochoxán.

Janovi Chobotském

z

(3st(>(lku

-

—

n

na
pipadlé prodali Dorot Hodjovské rozené Hánce
Harasova na Konopišti. Paní ta spojila Nedvzí s panstvím Kono-

ddictví
z
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pištským. ale roku 1683 dostalo se koupí kapitole svatovítské v Praze.
O nco málo na jih víska L o u t , a blíž k A^ltav Stranec; pi
samé skoro A^lta\- osada AI
n se samotami K r á o v s k o u, M orání [ablonskou a blízkou vískou Nebichem.
Takto dostali jsme se zase k Vltav ku starožitné osad Ži voí

1

oš ti, po obou bezích eky se rozprostírající, kdež na levém behu
na pláni mezi trnavými lesy pozdraví nás farní kostel Živohoštsky
sv. Fabiána a Šebestiána.
O pvodu jména Živohošf vyj)ravuji se
rzné povsti. Tloskovský rytí i)oruil svým služebníkm, aby jeho
li

nevry vinil, v lese zabili. Nebohá, nevinná paní marn
aby byla zachována na živu. I nabídla vrahm, že na dkaz
své nevinnosti pejde bez úrazu eku Vltavu. Tito svolili, vdouce,
že se utopí a zbaví je tak sama vykonání ukrutného rozkazu pánova.
Le pani skuten eku bez pohromy pešla. Sluhové se vrátiH a
zvstovali, že ortel provedli. Paní nalezla pak úkryt v jeskyni a povila tu dva chlapce.
Le les, v nmž žila, nemohl skytati ji dosti potra\-y, a tak byla nucena prositi o ni plavce, kteí tudy ku Praze se
plavili.
Tito uvykli sob na ubohou a její dítky tak, že pijíždjíce
v místa jeskyn sami již zdaleka volali: jsou živi hosté? Odtud jméno
místa, na kterém rytí pozdji tu manželku nalezší a s ní se smíivší
dal vystavti kostel, zasvcený' patronm, dle nichž byli nešastnou
matkou oba hoši její pojmenováni. O osad iní se zmínka již roku
10.^7, kdy náležela korun eské.
Roku 127! darovala královna Kunpaní, kterou z
prosila,

huta kostel

zdejšímu

ádu kižovnik

s

ervenou hvzdou.

V

roz-

Zi\ohošt k blízkému hradu Ostromei
a s tímto konen roku 570 k panství Tloskovskéniu. Na v\''chod
vesnice Blažím a samoty Kolanda. Chlum a S kaliny; dále na
jih Lhotka,
ves Kr chleby se zámekem, druhdy tvrzí rytí
Krchlebc z Krchleb. K západu jdouce, dojdeme visky Polian a
osady Nahorub. kdež sídleli ve 14. století Nahorubští z Nahorub.
Odtud silnici k západu ]3i samé A^ltav stojí osada Dští, v jehož
okolí nalézá se místo, kdež roku 1419 zrosena byla ])da krvi „prvSxii
muedník" husitských, beroucích se tudy z jihozápadních Cech
ku shromáždni pražskému na den 10. listopadu rozepsanému, a
pepaden\-ch v tchto místech jízdním lidem královským pod Petrem
Konopištsk\'-m. Blíže stával nad ústím potoka Mastníka do \"ltavy na
nyní pouze hradišt, s nhož je
nedostupné skále hrad
brojích husitských

dostala se
i

Ostromc,

dosti

V

pvabu rozhled.
O pvodu hradu Ostromee dje
\-

se

zmínka

již

v

8.

stol.

(Hájek.)

na Ostromei mocní rytíi Bekovci. Nejvtší
znamenitosti nabvl hrad ve válkách husitskvch, za držitele rvlie Bo14.

století

sídleli

—
Bekovce

huslava

z

—
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Oslromee, který co

krále Sigmunda. chrániti musii hradu

horliv\- katolík a

ped

pívrženec

Tábority. ale neubránil ho.

Ostrome osadil hejtman Zákon. Pozdji se pipomíná Mikuláš z
daova jako hejtman na Ostromei. Po nm dostal se Ostrome

Paasi

Padaova. Z té doby pochází
roku 1430 v ruce hejmana
psaná skvostná bible, nyní ve dvorní knihovn co ^Strakovská bible"'
chovaná. Roku I4.'?5 obléhán hrad zemanstvem celého okolí a teprve
Fili])a

z

dob

hrad posádka táboritská oi)ustila. naež tento polioen
Hrad zstal ve zíceninách a zboží jeho pipadlo Zdekovi Konopištskému ze Šternberka. kter\-žto spustošený hrad roku
1450 zase opraviti dal. Po smrti krále Jiího roku 1471 zemským
vojskem obléhán, avšak nedobyt. Ostrome v pozdjších dobách zase
opuštn a poboen. Roku 1.^42 koupil jej s jinými osadami Hanuš
brzy po tom opt Jan ze Šternberka na Konopišti byl jeho
z ían
držitelem, a týž roku 1570 prodal jej se všemi vesnicemi rytíi Adamovi Repovi z Neveklova. kter\' jej ku svému panství Tloskovskému
pipojil.
Xa cesl z Neveklova do Sedlan projdouce vískou Spol
spatíme v levo Hrku, ves Zádolí. vísku Brdené, osadu Stažovice a pi silnici Víko nice. Dále k jihu dojdeme osady K eovic. za stará sídla rytí Keovských z Keovic. Z patron tamJarohnv z Keovic,
ního farního chrámu s\'. Lukáše známi jsou
Busek z Keovic, Jarohnv mladší z Keovic. Baltazar z Keovic.
Synové Jarohnvo\i drželi statek spolen. Rytíi Keovští z Keovic sídleli na tvrzi zdejší až do blohorské bitvy. Potom v dob
neznámé dostaly se Keovice k panství Tloskovskému. Jižnji odtud
zíme Skrýš o v. s býval\'m svobodnickým dvorem Lhotkou \' šero vk o u. a nejjižnji vesniku Zhorný.

po dlouhé

a vvpálen.

;

i

:

Východn Neveklova, as tvrt hodiny cesty leží Bevnice a
osada Stranné; k severozápadu pak obec Blice, s farním kostelem sv. Maí Magdaleny. Blice náležela od nepamti benediktinskému
klášteru na Ostrov. ^' bouích husitských dána osada v zástavu
vladykám na blízké tvrzi Xetlucké sídlícím. V roce 1522 jmenují se
patrony chrámu Blického rytíi Bechyové z Lažan na Netlukách,
kteí však obsazovali faru farái kališnickými. Teprve roku 1723 jmenován zde optn katolický fará. Opodál na návrší jest samota PnPipoti uky; pi zdejším dvoe stávala tvrz, sídlo pán
z Pntluk.
míná se z rodu toho v roce 1382 Ješek Kozíhlava z Pntluk, a roku
1;M5-I40í Jarohnv Chrt z Pntluk. ^' letech 1520—1622 drželi Pntluky rytíi Bechyové z Lažan.
Po bitv blohorské doslaly se
\držení .Albrechtovi z A'ald>tcina a od toho roku 1623 Pavlu Michnovi z \'acinova. Ddic tohoto. \'áclav hrab Michna z Vacinova.
prodal roku 1665 Xctluky \'olfgangovi Hennegkovi. po nmž roku 1668
Karel Leopold rytí z Hennegku následoval. Dcera jeho Anna Zu-

-
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zana ovdovlá Knotová odkázala statek dcei Isabelle Lucii, ovdovlé
Tamové, jejíž syn a ddic, František \'áclav svob. pán Tam, statek
roku 1732 Leopoldovi svob. pánu Lowenehrovi z Griinwaldu prodal,
od nhož jej roku 1751 hrab Jan A^áclav Caretto z Millesimo koupil
a k sousednímu statku Jablonskému pipojil. V Jablonné shlédneme
zámek s dvorem. Stávalo zde ode dávna rytíské sídlo, v
roku

nmž

Jablonné. Ku konci 14. století drželi Jablonné
rytíi z Korkyn a kolem roku 1432 Petr Bebta z Jetichovic na Jablonném. Potom sídleli tu rytíové Netvorští z Bezí až do roku 1729.
Vojtch Netvorsk\' z Bezí prodal statek tohoto roku Josefu Janovi
hrabti Kinskému. naež rychle po sob
Betu vrchnosti.
1318 sídlel Eberhard

z

mnny

rouce se z Neveklova ku Kosové Hoe, zíme v levo vesniky Msttice a Rehovice, kdež pipomíná se roku 1399 Jakub Jenec z ehovic. Jižnji vidti nepatrnou vísku Tik o více, dále pak kráejíce
dojdeme obce Hodtic, s filiálním kostelem sv. Petra a Pavla v gotickém slohu vystavném a nejspíše od usedl\''ch tu na tvrzi rytí
Bekovcv založeném.
Rytíi Bekovci na Suchdolu roku 1512 spojili hojné statky své
v okolí s Hodticemi. Ku konci 17. století spojeny Hodtice se statkem
Oseansk5'm, jehož však majitel Karel Michna z Vacinova nucen byl
ve veejné dražb prodati Joachimovi hrabti Pachtovi z Rájová a na
Tloskov, ímž sloueny Hodtice s panstvím Tloskovským. Opodál
Hoetice, v levo pi silnici víska Sedlecko a osada Sebanovice
K severu jdouce,
se dvorem, kdysi sídlem vladyk ze Sebanovic.
projdeme malou osadou Strnadíce mi a zakrátko octneme se v píjemném údolí potku, pi
rozložen mstec Maršovice, s far-

nmž

ním chrámem zvstování
vladyka ...Mareš", po níž

P. Marie.

Tvrz

i

osadu

zdejší založil

nkterý

Byl to
roku 12U5 dje se
zmínka. Ctme tu jméno Jiíka z Maršovic, a z roku 1222 znám jest
syn jeho Jindich z Maršovic. Roku 1370 jmenují se tu Jindich Jícha,
Pibyslav Hroch. í'urkhard a Bohuslav z Maršovic. V 15. sloletí vyskytují se z rodu toho Hroch, Hanuš a Hanuš z Fricsteina a z Marstaro/itn_v

rod

vladyck\>.

psali

o

se držitelé

nmž

Po vymení rodu tohoto

již

její

z

v listinách

„Maršovic".

z

etní držitelé, až r. 1589
z
Hodjova na Tloskov,
Hodjovsk\^
koupil Maršovice Bernard
S místem sousedí dvr
kter\' je k panství Tloskovskému pipojil.
Podmaršo vick\>. Poblíže osada Zder adice, kde druhdy stával hrad
Hrad Stajice vzal za své
„S tajíce" na nmž sídlel soujmenn\' rod.
vrchnost zídila novou tvrz ve Zderadicích, na níž
,za krále Jiího
v sousedství
sídleli na poátku 16. století rytíi Karlíkové z Nežetic;
Zahrádku
stihneme
osadu
pi .Marvíska L b e . Za vrt hodiny
sovském potoku, opodál po silnici Bysticko-Neveklovské ves Dlouhou
šovic.

stídali se tu

starší

;

i

Lhotu

a v levo od této

Zajeí.

—

—
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Neveklova do Benešoxa zíme v právo visku D udále u paty hory Nešttické v rozkošné krajin osadu
N estetice (Neštdice.) Hora Nešttická krášlí celý kraj; majíc podobu sedla, a jsouc lysá skytá utšený, volný pohled do dalekého
okolí. Polevé stran silnice stojí Chvoji nek (Chvojenec) s filiálním
kostelem sv. V^áclava, v gotickém slohu stavném. Xa zbytcích zdejší
tvrze nalézá se hluboká studna. Za králko dojdeme do malé osady

Na cest

b o vk

u,

Cernikovic
vísku

Lipku

Pi dvoe

z

nco

o

a sousedících
a

Doloplaz. od

osadu (Justice,

s

kter\'chž

blízk5'mi

vladyk

v levo zíti lze

Bynicem.

i

(Benice).

Zaboíme-li
Benešovsko-Netvoickou,
dojdeme
osady
C h r ásilnici
odtud na
šfanské. od níž vpravo spatíme Hrušice se zemanskx-m dvorem,
na nmž chleljil r. 1318 vladyka Trojan z Hrušic. K východu od K ruzdejším stála

tvrz.

sídlo

„z Bynic".

zemanského sídla. D u n a v c. C h á o v c a C h e b
ped námi pvabná planina podél eky Sázavy. Xa mírné
výšin pi levém behu Sázavském vítá nás stará osada Týnec nad
Sázavou, s farním chrámem sv. Simona a Judy. Z b\'valého zámku
dochovala se na naše asy hradní kaple v románském slohu se zasí

a n. b\'va!ého

i

i

1

íj

rozkládá se

jímavou tyhrannou vží, asji nkdejší to hláskou hradní. Týnec jest
stará osada, v níž stávalo sídlo vladyk zvan\'ch ,z T\'nce". Xejslarší
známý pedek rodu tohoto, ze 14. století, jest Oldich z Týnce. Za
na T\'nci rytí Oldich Medek z Valdeka.
krále Václava IV^. sídlel
Syn jeho Zdenk na T5'nci zemel roku 1434 zstaviv po sob vdovu
Ofku a syny Oldicha a Hynka, z nichž Oldich jako starší ddictví
na se potáhl. Roku 1483 pipadl T_vnec rytíi Mikuláši Trkovi z Lípy
a ten jej ipostoupil roku 1510 Litvíno\i z Klinšlejna na Hoovicích.
Ucera jeho Ludmila z Klinštejna prodala zboží Týnecké s nkterými
vesnicemi rytíi Bernardovi z Baršova. Satkem dcery tohoto. Anny.
s rytíem Janem Velemysk\'m z Velemyšlevsi dostal se T\'nec v ma\'elemyšlských. po nmž skrze Hodjovské z Harasova
ku Konopišti, pi nmž pak zijstal již trvale.
Kráejíce z T\''nce po levém behu Sázavském k západu, projdeme
vískou Podvúsy (Podlusy); o nco dále na levo zíme osadu
Bežany, kdež z tehdejší tvrze zbyl podzemní vchod, o nmž kolují
rzné povsti. Xa tvrzi Bežanské sídlel za válek husitských rytí
Ondej z Petrovic. postoupiv pozdji Bežany \'áclavovi z Bežan.
Koku 1443 byl v držení Bežan a Xetvoic rytí Svatomír z Bezí a
Bežan. Pi bratrském drlcní roku I.=i21 pipadly Bežany Piijíkovi
Xetvorskému z Bezí a ten roku I55U odkázal statek synovi Albrechtovi Xetvorskému z Bezí. Jeho syn a ddic Aleš zemel roku 1602.
pizstaviv syny Jana a Pibíka. Pibík. jemuž Bežany
])adly. prodal je Pavlu Michnovi z Vacinova na Tloskov a MaršoKoku 1673 kou])il
vicicii. který je s panst\'im Konopištsk\'m s|)ojil.

jetek rodu

pilenn

ddin
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Konopišt. Tloskov a Bežany Jií Lu(i\ik hrab z Singendorfii a od
dciic koujMla Bežany pak (1685) kapitola svatovítská v Praze.
Ku statku Bežanskému náleží též sousední osada Lešany, se zámkem a dvorem, kdež sídlil ve U. století Oldich Medek z Lešan. Roku

jeho

1412 klášter sv. Tomáše v Praze uvedl se v ddictví v Lešanech, ale
v bouích husitských zapsány jsou Janovi z Bezddic a Ondeji z Petrovic. Jan z Bezddic postoupil statek zdejší Záviši z Klinštejna. Po
smrti jeho roku 1454 uvázal se optn klášter výše jmenován}'^ v držení
Lešan, ale pozdji promnn statek ve spupné ddictví, jež ser. 1578
dostalo v majetek rytíi Alljrechtovi Net\-orskému z Bezí. Netvorští
prodali zboží zdejší 1612 \'áclavu Mladotovi ze Solopisk, z jehož rodu
pevedeno r. 1623 Pavlem Michnou z Vacinova ku Konopišti a odtud
r. 1683 v právo kapitoly Svatovítské.

Jan emus.

TÝNEC NAD SÁZAVOU.

XXXVI.

OKRES BENEŠOVSKÝ.

Okres Benešovský v b\''valém kraji Berounském ohranien jest
na východ okresem Vlašimským a na západ okresem Neveklovskvm,
s nimiž tvoí obvod okresního hejtmanství Benešovského. Na severu
piléhají k nmu okresy Cernokosteleck}' a Jilovsk\'', na jihu pak
okres Votický. Celková rozloha okresu, k nmuž patí 42 místních
a 49 katastrálních obcí, obnáší 31735 hektar, z ehož jest 18825 /^í?

—
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316 ha zahrad, \920 ha pastvin a 141 ha les, jež
jsou z nejvtší ásti majetkem t^icíti velkostatk. Obyvatel ítá
28696 (proti 27769 v roce I89U), kteí bydlí v 3362 domech a z nichž
se pihlásilo pouze 132 k obcovacimu jazyku nmeckému: náboženství
katolické pevládá, bylof pi posledním sítání v roce 1900 napoteno
27483 katolík. Okres tvoi pechod z eského jihu do stedních Cech,
poli.

1805

/zfl

luk,

\

tak že setkáváme se tu nejen se zuboženými pomry našeho jihu. ale
i
s pomrnou zámožnosti a blahobytem v severnjšich jeho ástech.
Proto neubylo tu celkem obyvatelstva, naproti tomu ale pírstek ani

obyvatel a 184 dom není píliš znaný, z ehož lze
rozkvt a pokrok na severu a ve stedu okresu paralysován
trudnými pomry na jihu. což zpsobilo již dosti starosti a pe-

ne celého

tisíce

souditi, že
jest

myšleni našim národohospodám, kteí nepestávají stále ukazovati na
nejbolavjší naše místo, na eský jih. kde doznáváme stále noxých
a nov\'ch ztrát.

pdy
nž

pevládá nížina, prostoupená mirn se zvedatu a tam vystupují vrchy dosti znané výšky.
Pvabná jest nižina po obou bezích Sázavy a mírn zvlnná pahorkatina v oblasti Benešova. Konopišt. Bystice a pokraující na jih
k Sedlansku. Pahorkatinu zdejší rozdliti lze na dv soubžná, od
severu k jihu prostírající se pásma, a to: nižší, pes Bukovany, Pecerady. Chlistov a Chvojno se táhnoucí a u Nesvail s pedešlou pahorkatinou se stýkající a k A^oticm se rozkládající a druhé, mnohem

Co do útvaru

jícími pahorky, nad

mnohdy zcela holé vrchy kol Mezihoí,
výšiny u Okrouhlic. Struhaova, Nové Vsi atd..
stýkající se s pahrbkovinou kol Jankova v okresu Votickém. Nejvyšším bodem tu jest 530 m vy^ok\' Chlum nad Cerany.
\'odstvo mimo nkolik rybníku u Konopišt a Bystice není
znané. Keka Sázava protéká a dilem na severu ohraniuje okres
Benešovský a vlévá se do ni u Poíí i)Otok Bystrá neb Konopišfský

vyšši a rozsáhlejší, obsahující

Sobhrd. Mrae, jakož

i

a potok Mrask\'\

útvarem pdy jest podmínno poneijí. jež jest v nížin mírnjší a pstování všech druh plodin dopouští, kdežto v osadách výše položených dostavuje se zima mnohem díve a trvá déle
a nelze tu v drsnjším tom ponebí choulostivjší hospodáské ])lodiny

Zmínným

již

hlavn

pdách

ve vyšší poloze, sestávajících
zdejších útvar. Z té
píiny pstuje se pouze v nížinách kol Benešova, Konopišt a Tvorešovic ovoce, vnuje se mu ale dosti znaná pée. Prmj-sl není dojen na Benešov a nejbližší
staten vyvinut a obmezuje se
jeho okolí a bylo napoítáno pi posledním sítání celkem 14 továren.
Také nerostného bohatství zdejšího nebylo dosud, hlavn pro nepístupnost a znanou odlehlost dostaten využito. V šestnáctém století

pstovali, což
z písité hlíny,

platí

povstalé

o

zvtráním jMahorních

tém

—
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hoe Chlumu blíže Chvojna stíbro, nyní však páH se
výborného prahorního vápence vápno, hlavn v Mezihoí —
Sobhrdech a v arcivévodsk5'ch rozsáhl\'ch lomech v Podmráí láme
se žula znamenité jakosti a zpracovává na dlaždice, jichž znaným odbratelem jest Praha. O komunikaci jest velmi dobe postaráno, tak
prmyslníci po této stránce stžovati nemohou a jest
že si hospodái
jim zapotebí jen vtši podnikavosti.
Hlavním komunikaním prostedkem jest od severu k jihu okresem
projíždjící dráha císae Františka Josefa, která o dvojích nyní kolejích
dvacíti vlaky sprostedkuje spojení s hlavním mstem a usnaduje dopravu na esk\' jih a do Dolních
Horních Rakous. Z Benešova odbouje též místní dráha pes Vlašim do Dolních Královic a z nejbližší
stanice eran umožuje poboní dráha spojení s pvabným Posázavim
a to dvma smry: I. k Zlenicm, Choceradm a Ratajím a odtud bud
pes Uhlíské Janovice ke Kolínu, aneb pes Šternberk, Kácov, Lede
s Nmeck5'm Brodem a 2. pes Poí-Pecerady, Týnici atd. k Jílovému
a odtud pes Luka a Pikovice k Davli a Vranému n/Vltavou. — Ze
stanice Votické vede poboní dráha do Sedlan. V poslední dob
projektováno jest pak spojení Benešova s Xeveklovem pomoci automobil, ímž získal by nejen Benešov, ale
stále odstrkovan\' okres
Neveklovsk}\ Toto v\''hodné železniní spojení doplují dv íšské
dobN^valo se na

jen

z

i

i

i

(Pražsko-Linecká a Pelhimovsko-Jihla\ská), jakož
celá sif
dobrém stavu udržovan\'ch silnic.
Jsou tedy veškerá místa okresu, z nichž mnohá jsou historicky
památná a pírodními krásami hojn obdaena, velmi snadno pístupna
a budeme se pi dalším popisu okresu íditi hlavn tratmi železniními, ímž vyhovíme
do jisté míry požadavkm tenáú-turist.
Za zastávkou Pyšely dráhy cis. Fr. Josefa zatáí se traf pes
most, jenž se tu nad Sázavou rozpíná, a spje do Ceran picházejíc
tu na pdu okresu Benešovského. Xad Cerany vypíná se do výše
530 m hora Chlum, na jejíž vrcholu již z daleka zíti lze osamlou
borovici, kteráž znaí nejvyšší bod okresu Benešovského. Chlum sám
jest velmi dobe pístupný a stával ješt do nedávná na jeho vrcholu
altán, s nhož otvírala se vyhlídka do Posázaví, na stranu Benešovskou a daleko až do eskomoravské pahorkatiny, kterou se ješt
dnes kochati mžeme a jež odmní hojn námahu, s vystoupením
na vrchol a hledáním píhodného stanovišt spojenou. S prostedního
ze tí vrchol, jimiž jest Chlum korunován vidíme na jih pes les
Tužinku Benešov a za nim na obzoru rýsují se pahorky a kopce
Milinské, na levo památný Blaník, na právo pak zámek Vysok\'^
Chlumec, Konopišt a Konopištskx' Chlum, Xeštdická hora a Temošenské hory. jež se prostírají již za Píbramí. Na západ vystupují
lesnat boky a strán Brd a Hebeny se sv\''mi v\''bžky. jež se táhnou
silnice

i

podružn\''ch. v
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až do Berounska: na východ spatujeme blízké pahorkaté okoli
Ostedka, Tebéšic a Jemništ a nad úboím Sázavsk\''m vynívá
z bujného lesního pozadí Komorní Hrádek a za ním pi vrchu „Manda"
zvaném msteko Ondejov, do nhož vidíme jako bychom se dívali
na plastickou mapu. K severu prostírá se zlatonosné pohoí Jílovské
a za ]esnat\-mi kopci v\'Stupují Pyšely a nad nimi Loretánská kaple,
dále pak smrem ku Praze památnS' Kostelec na Kížkách. V údolí pod
Chlumem nad vesnicí iMezihoí, která se odtud na jihozápad prostírá,
jsou známé lomy, v nichž láme se krásný prahorní vápenec, z nhož
pálí se znamenité vápno
až do nedávná dlo se dosti primitivním
spsobem. Mezihoí s Pchovem, Pestavlky. Zahoanami a ješt
nkolika viskami a samotami pifaeny jsou keA'ranovu. jehož kostel
;

HRADIŠT.

nkdy v XIII. století
pvodní podob nezachoval.

založen byl

své

od

pán

z

Dube.

kter\'

se

ale

ve

Jižn od Pchova pi silnici, která vede od Benešo\a pes Vranov
ke Komornímu Hrádku leží Sobhrady (správn Sobhrdy) s modlitebnou evangelík helvetského vyznání; b\'\-ala tu tvrz pán ze Sobani památky. Zde rozdvojuje se silnice
hrd, po níž není již
Benešovská a její východní ást vede ke Kozmicm. starobylému
to sídlu nkdy pán z Kozmic, s památným chrámem sv. Jakuba,
jehož pvodní stavba se v celku až na naše doby zachovala a v jehož
presbytei zachován}- jsou staré znaky Benešovic a pán z Rže.
Za Kozmicemi ve vzdálenosti tí kilometr leží ves Ostedek se
zámkem, ze staré tvrze pestavními, v nmž narodil se Svatopluk
ech. Pvodní tvrz byla sídlem rytí z Ostedka. z nichž znám jest
zvlášt Mikuláš Zúl z Ostedka. k roku 1395 pipomínaný, loupeživý
to rytí, který hubil krajinu s blízkého Hrádku Komorního, tehdáž

tém
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Hrádek Cejchanv zvaného, a jenž popraven byl v Praze. K smrti
pipravoval ho mistr Jan Hus. jehož domluvám podailo se pohnouti
odsouzeného k lítosti, kteráž vyznla v prosbu k shromáždnému lidu
kol místa popravního: „Svatá obci proste za mne Pána Boha!"
As 3 kilometry severovýchodn od eran smrem dráhy k Choceradm vedoucí na levém behu Sázavy vypíná se na temeni vrchu,
362 m vysokého, osamK^ kostelíek sv. Klimenta. Jestit to památné
Hradišt a ves pod ním pi samé Sázav zove se Lštní. Je to
jedno z nejpamátnjších míst naší vlasti. Již samo založení kostela
ke cti sv. Klimenta svdí o jeho starobylosti. Stávalt zde po spiisobu
staroslovanském zbudovaný' a dle tehdejších pojm pepevn}'^ hrad,
v nmž r. 1055 vznna byla co rukojmí manželka olomúckého knížete
Vratislava, bratrem Spytihnvem II. pemoženého. Strážcem jí byl
iMstiš ili Alstislav, jenž s ní nelidsky nakládal a pro jistotu v noci
nechal poutati nohu svou k její. Pozdji pece poslána byla za manželem svv^m do Uher, pemožena však dívjším týráním a strádáním,
neodolala útrapám cesty a zemela ped shledáním se s chotm. Hrad
pak brzy zanikl a nebyla známa ani jeho poloha a zjištna teprve
v minulém století. Nedávno prozkoumal Hradišt znám\> archaeolog
a badatel professor Pí, nenalezl však tolik památek bývalého staroPíkrá kamenitá cesta vede
slovanského sídla, jak se oekávalo.
úžlabinou ke kostelu, vystavnému na ostrohu, jenž na severu spadá
píke k Sázav, oddlen jsa roklí, kterou jsme nahoru vystoupili, ode
dvou jin\'ch vrch. Kol kostela rozkládalo se hradišt. jehož širší
konec vystupuje na jihovýchodní stran do výše a tu star\'', již mén
zachovaný val v délce as 150 m oddluje celý ostroh od pipojující se
k
planiny a uprosted nho znatelnS' ješt do nho vchod.
Ostatní prostoru zaujímá pole a pi stavení kostelníkov ovocnj^ sad.
To jest vše co zbylo z památného tohoto místa, tak jako na Levém
Hradci a Tetín.
Kostelík sv. Klimenta, prastarého založení, v pvodní své podob
se nám nezachoval. Sestává ze tyhranné lodi a pipojené k ní polookrouhlé apsid\' a vj^stavn byl as pvodn ve slohu románském.
Podací právo pi
mívali páni z blízkého hradu Dube a po rzných
vsi k panství konoosudech pipadl kostel a pifaené nkdy k
pištskému. asem chrám velmi spustí a obnoven byl hrabtem Janem
Josefem z Vrtb3^ Vnitek nevykazuje žádn\'ch památek krom devné sochy sv. Klimenta prostední ceny a oltáního obrazu téhož
svatého, jenž též niím nevsmiká. Ve vži. pvodní své podoby naprosto zbavené, visí dva pkné staré zvony. Pi kostele jest hbitov,
nedávno nekterý stal se památným proto, že pochován byl na
ohrožen}' starý bojovník za práva eského lidu Dr. Eduard Grégr.
jenž po dlouhá již léta pobýval v lét v protjší vísce Ctyrkolech

—
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na pravém behu Sázavy. Pod Hradištm spje po levém behu sázavském dráha a v krátké dob dostihuje stanice Zlenice, poplužního
to dvora, pativšího ke hradu Zlenici, známému nyní pod jménem
Hláska, jehož zíceniny jsou na protjším behu Sázavy a nepati již
k okresu Benešovskému.
^' Ceranech (vlastn Cernanech) krom nádraží, poplužního
dvora a výstavného, tak zvaného Spáleného ml\'na. patícího známé
pražské rodin \^ávrov není nic pamtihodného, za to však tím památnjší a shlédnutí hodnS' jest mstys Poíí, sotva 3 kilometry od
Ceran vzdálený, na stoku potoka B^^stré a Sázavy, kde jest též stanice varianty Sázavské dráhy, vedoucí k Jílovému a kde v lét mnoho

Pražan peb\'vá. Nynjší

íí

skládá se

Vtši

z

Po-

dvou osad.

ze

nich, v\'Thodní to

ást

s farním kostelem s\^ Havla,

nazývala se pvodn Balkovice a neužívá se tohoto názvu
již dávno, menší pak a vzdálenjší ást, pi níž jest filiální
kostel sv. Petra, byla jádrem
spojen\''ch tchto osad; stávalo
tu pi ece u nynjšího mostu

panské

sídlo a zde bylo vlastní

msteko Poíí. V

držení jeho

vystídaly se rzné panské rody,
lak páni z Ledce, Karlíko\é
z

Xežetic, páni ze Sellenberka.

z

Valdštejna, za nichž patilo

ke Komornímu Hrádku, hrabata
PORÍCl.

z

Martinic a

z

Vrtby, za nichž

pipojeny ke Konopišti. Z djin

msteka pipomínáme jen,
Havla

vypálili Lisovíci,

že

je

obávaní

v

r.

1620 vydrancovali a

to jezdci polští,

i

s

kostelem

sv.

vycviení po zpsobu

kozákem, které Sigmund III. poslal na pomoc Ferdinandovi II., jeden
etných dkaz pízn a vzájemnosti pobratimského národa pol-

to z

ského. V msteku, jež jest 5 kilometr od Benešova vzdáleno a pkn\^m svým vzezením se návštvníku zamlouvá, vynikají hlavn starožitné

jež pátelé umní a starožitností asto vyhledávají
památky románského slohu v echách.
Farní chrám sv. Havla stojí na poloostrvku, utvoeném Sázavou

dva chrámy,

jakožto zajímavé

obezdného hbitova a vzdor požáru, jímž byl
zachvácen, zachoval v hlavních rysech starobylý svj ráz.
Vystaxen byl as na sklonku XII. neb na poátku XIII. století a z doby
a Bystrou uprosted

r.

1620

-
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umístna pod presbytekrypty, do které se
Klenba
riem zakoneným polookrouhkju apsidou.
sloupích. Od
tyech
sestupuje z loi po tinácti stupních, spoívá na
vchodu do krypty vedou dvojramenné, do oblouku postavené schody
do presbyteria, které jest tím as '2\l^ m nad lodí povýšeno. Celé toto
Praze a v kostele
zaízení upomíná živé na kryptu v basilice sv. Jií
chrámu
klášterního
kryptou
ješt
s
jest
a
sv. Václava v Staré Boleslavi
však
líši
se
echách,
druhu
v
Doksanského jedinou památkou tohoto
tú

zachována

jest

pvodní

kteráž jest

krypta,

\-

VNITEK KOSTELA

SV.

HAVLA V POÍÍ.

od nich svými malými rozmry. Lod chrámová, stejné vysoká a široká
jako presbyterium obmezena jest co do prostory ješt širokým hudebním chorem, který ji po stran pepíná a jest dílem osmnáctého století,
slohu chrámov nmž byl chrám obnoven a vyzdoben. Úprava ta,
prohlédnutí.
za
stojí
krásná
a
vému není pimena, jest pece velice
Pracoval o ní vtšinou plzefiský ezbá Lazar Widmann po více než
jedno desítiletí (1740—1751). Zvlášt pozoruhodný jest hlavní oltá

a

zdobený sochami krásné práce, což
nách soch, z nichž jedna pedstavuje
žebrákovi a druhá sv. Liboria, u

platí

sv.

nhož

hlavn

o postranních skupi-

Jana Nep. dávajícího almužnu
nohou kleící híšník prosí za
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umlec sebe sama a v žebrákovi truznám byl co flovedn\'- emeslník a zde v Poíí za dozoru Widmannova na ozdob chrámové pracoval. Plastická
v\''zdoba obou postranních oltá, kazatelny a oratoe jest téhož pvodu.
\'

rozhešení.

hláe Daniela

Sochj'^ a

híšníkovi zobrazil

Piláta, jenž

okrasy pracovány jsou

s

nevšední pilností

z

lípového

deva

a lze nco podobného z tžká nalézti. Obraz na hlavním oltái (sv. Havel
opat) jest dobrá práce pražského malíe Frant. Luyxe z Luxenšteina
Památná jest cínová ktitelnice z r. 1629.
z první polovice XVÍII. stol.
i

Ve vži pi
z

roku 1620

sovík,

o

jižní

má

nmž

stran presbyteria jsou dva zvony,

latinský nápis,

jsme se naped

vztahující

se

k

z

nichž vtší

osudnému vpádu

Li-

zmínili.

Druh}'- filiální a pohební kostel sv. Petra zachoval jivodní svj
románsk}' tvar skoro neporušen a stojí na pahorku pi silnici, tudy
k Linci vedoucí, uprosted hbitova, obehnaného massivní zdí. sesílenou opracími pilíi. Z daleka viditeln\^ psobí velmi milým dojmem.
Kostelík ten jest prostý, orientovanv-, sestávající z jednoduché tyv prelí
hranné lodi. k niž pimyká se polokruhová apsida.
chrámu má ve své spodní ásti širokou emporu s valeným klenutím,
pikryta jest jednoduchou stechou a opatena jest na všech tyech
stranách dvma adami okének, jež svj pvodní románský tvar,
hlavn dlicí je sloupek, znamenit zachovala. Všech okének jest 32.
\e vži visí 2 zvony z r. 1599. Až do roku 1677 stával prý na
vrcholivu štítu kamenný kalich, znamení to nkdejších, pod obojí pijímajících osadník. Lod osvcována jest po každé stran temi, v oblouk
sklenutými okny, z nichž ob prostední na úkor slohu a celku rozší-

Vž

KOSTKL v POKÍÍ

N. S.
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zanedbán a bylo by na ase, aby byl
rozumn, bez porušeni pvodnosti opraven, hlavn aby byl jeho
zevnjšek, skládající se z hrub pi^itesanS^ch žulových kamen, jež se
s menšími útesy lomeného kamene stídají, zbaven veškeré omítky
a nátru, ímž by se svému pvodnímu stavu znan piblížil a okrasou
byla.

celého okolí se

okoH dne
a

Petra

jezdc

19.

jest

Kostelík

stal.

kvtna

silni,

polem

ten

jest

památným

1420 Žižka obrátil na

Konopištského

Z Poíí vede

dosti

ze

Šternberka,

i

tím,

že

útk pány Václava

kteí

proti

nmu.

as

v jeho
z

Dube
10000

V3'táhli.

cesta údolím podle potoka až na Konopišt.

Pvabná

bývá nazývána „Poíským Sv}'carskem", není ale v poase
turistm vždy pístupna. Smrem jihovýchodním ve vzdásledním
lenosti 2 km lze se dostati vozovou cestou do Dolní Mrae, malé to
osady, ležící v údolí potoka Benešovského; na západ od ní tratí dráhy
císae Frant. Josefa oddlena jest Horní Mra, osada to vtšího rozsahu. V Dolní Mrai na malém žulovém ostrohu stoji v hlavních
svých ástech dosud zachovalá a za obydlí upravená tvrz s pkným
idylickj^m nádvoím, kterouž lze z oken vlaku na levé stran trati pi
jízd z Ceran do Benešova dobe vidti. Bývala sídlem nkolika známjších šlechtick5'ch rod, hlavn Mrask\'ch z Dube a pán ze Sellentato partie

pánm Trkm

z Lípy, z Valdštejna, hrabatm
Vrtby, za nichž pipadla ke Konopišti. Tvrz jest se tí stran obemknuta píke k potoku spadající skalou
a byla pístupna jen na východní stran vysokou branou; oddloval ji

berka a patívala tž
z

Martinic.

hrabatm

z

\'rbna a

z

na této stran se prostírající, hluboký, nyní již valn zazasypaný pikop. Pod tvrzi jsou sporé již jen zbytky nkdejšího pivovaru a dva sklepy. Z toho lze soudili, že tvrz tato nebyla
píliš rozsáhlá, však
lak. jak dnes se nám jeví, stojí za prohlédnutí,
zvlášf nádvoí se svou nynjší úpravou se návštvníku zamlouvá.
Opodál na východní stran jest panský dvr. na jehož západní stran
zíme rozvaliny obdélného stavení. Jsou to zbytky zámku. kter\' na
zaátku 18. století poali stavti hrabata z Vrtby, ímž nemálo poškodili
starou tvrz, ze které brali stavivo k nové budov, jež dospla jen do
polovice vj^šky pízemních oken a den ode dne víc a více s povrchu
mizí, tak že ji stará tvrz ješt dlouhá léta peká. V okolí tvrze v tak
od planiny,

rostlý a

i

zvaném Podmráí jsou velkolepé žulové lomy,
arcivévodovi Frant. Ferdinandovi z Este.

V Poíí eky

patící

následníku

Sázavy jsou ješt nkterá památná a zajímavá místa,
jež patí do okresu Benešovského a o kter5'ch se ješt musíme zmíniti.
Za stanicí Poískou, smrem k Jílovému, jest další stanice Sázavské
dráhy osada Pecerady (správn Pecirady) a odtud vede vozová cesta
smrem severozápadním k ece Sázav, která tu tvoí znan\^ záhyb,
v nmž rozložena jest vesnice Kostelec a naproti ní na pravém behu
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rozloženy jsou na temeni skalnatého vrchu Hradnice (307 m)
zíceniny královského nkdy hradu Kostelce nad Sázavou, nyní
všeobecn Zboen_v Kostelec zvaného, pi ústí potoka Kamenického
do Sázavy, v krajin neobyejn krásné. Na jihu a západu omývány
])yly nepístupné jeho strán vodami ladné Sáza\'y a na severu obklopovaly jej hluboké hvozdy, jež bylo lze zásekami nepístupn\'mi uinili.
Mén chránné partie hradu, hlavn na východní stran byly od planiny
oddleny ve skále tesanými píkopy, hradbami, baštami a jinými
pomckami opevovacího umní. Takto vypraven patil Kostelec zajisté
k nejpevnjším hradm a b\''val v nm, jak tomu již jméno jeho nasvduje,
chrám, k nmuž byly nkteré okolní vesnice pifaeny. Nebude as
nesprávná domnnka, že chrám zde povstal díve než hrad a že teprve
vznikem opevnní a pozdji hradu dostalo se chrámu názvu Kostelce
t.
opevnného chrámu (z latinského castellum), kteréž pojmenováni
j.
peneseno pozdji
na veškeré okolní profánní stavby. Hrad byl
pvodn statkem korunním a byl dáván rzn\-m pánm do zástavy,
pozdji byl, ale ne dlouho, majetkem církevním a patil též rytíi Janu
Sádloví ze Smilkova, jehož 20. íjna r. 1421 konšelé pražští dali stíti.
Roku 1450 dobyl Kostelec Jií z P()dl)rad na odbojném rytíi Kunšovi
Rozkošovi z Dube a odevzdal jej panu Zdekovi Konopišlskému ze
Šternberka, kter\' z dvrníka a pítele stal se zapisáhl\'m protivníkem
Jiíkov\''m. tak že král roku 1467 musil Kostelec opt obléhati, naež
jej dobyl a ztroskotal.
Od té doby hrad z rozvalin nepovstal a stále
víc a více upadá. Rozhlášeny jsou také krásné a rozsáhlé Kostelecké
les}' prostírající se na sever od hradu.
Jdeme-Ii po pravém behu Sázavy proti vod, octneme se v pvabné krajin, jakých jest
na proslavené Sázav málo. a dorazíme
v malé pl hodin k poplužnimu dvoru a tiliálnimu kostelu sv. Bartolomje, pi nmž rozkládala se nkdy farní ves Ledce, v niž blíže
nynjšího dvora stávala tvrz, rodinné to sídlo vladyk z Ledce. kteí
podávali knze ke zdejšímu kostelu, jenž se již r. 1350 mezi farními
pipomíná, a byli pán}' na blízkém Poíí. Ves spustla v ticítileté
válce a kostel ztratil svého knze. Má klenuté presbyterium, jehož
žebrovité klenby zakoneny jsou hlavami rzn\'ch zvíat. Hlavní oltá na
spsob druhdy oblíben\'ch arch upraven\' pochází z roku 16,50. Filiální
a památný' tento kostel, k nmuž patí znan mnoho pozemk, sluší
k TSmci nad Sázavou, a byl by již málem propadl úplné zkáze, ehož
dkazem jest, že z blízké kamenné zvonice dílem ukradeny, dílem
jinam peneseny byly nalézavší se v ní ti zvony.
Tvrz zdejší stávala
kdysi pi zdejším dvoe a poloha její oznaena jest drnem porostlou
a na mapách jenerálniho štábu znatelnou výšinou mezi dvma rybníky,
tak že bylo lehce celé její okolí zatopiti: pi kopání v minulém století
podniknutém odkryly byly základy pevné vže. Samota na protjším
i
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dále.

pi pravém behu Sázavy a po

obou stranách silnice leží ves Dne špeky (staré Xespky) v krásné
krajin s lesnat\'m a kopcovitým pozadím a odtud malý kousek cesty
pi hlavní, stromovím vroubené silnici vesnice Msteko, pifaená
k Poíí. Tím odlnii jsme okolí eran a Poíí a budeme sledovati
smrem jižním dráhu Františka Josefa, jejíž nejbližší stanicí jest

BENEŠOV,

okresu a hejtmanství, jež jest velmi pízniv
situováno, rozprostírajíc se v úrodné planin, ve stedu vj-hodn založenjxh komunikací, tak že mu k zdárnému rozvoji nieho neschází
a proto rok od roku utšen se vzmáhá. Svdi o tom poet obyvatelstva, jehož jest dle posledního sítání 6788 v 422 domech oproti
5589 obyvatelm v 367 domech roku 1890. V roce 1870 ítal Benešov
pouze 3800 ob\'vatelLi v 305 domech. Osada zdejší jest prastarého
Stála pr\' již v XI. stol. jsouc opevnna a ohrazena ploty
založení.
v místech nynjšího Karlova a již r. 1070 byl tu posvcen kostel.
Zakladatelem msta byl bezpochyby Beneš, jenž pinesl z Vlach
vnoval. Mezi dalšími držiteli
bibli a passionál a kostelu zdejšímu
potomní
biskup
Pražsk\' a známý Milota
tohoto
byl
Dobeš,
z
rodu
spáchanou na králi Pemyslu Otaz Ddic, smutn prosluK' zradou,
karovi na Moravském Poli. Týž. snad na smíeni své viny. založil zde
klášter Minoritv. Jeho nástupci Beneš a Dobeš založili hrad Konopišt, kter\r se odtud stal panskN^m sídlem a osudy a djiny Benešova
spjaty jsou od té dob}' s Konopištm. Za pán ze Šternberka zkvétaio msto, však r. 1420 vypálen a znien byl zdejší klášter od Táborv, pi emž msto vzalo znané škod\'. R. 1451 držán tu voln\'
sjezd a rokováno na
o vydáni mladého krále Ladislava Pohrobka.
Na snmu tom enil znám\'' kardinál Eneáš Sylvius (potomní papež
Pius II.) a piioval se, aby LÍlisn\'mi slovy a intrikami vydání Ladislava zamezil. Zde došlo také k pamtihodné rozmluv Eneáše Sylvia
s Jiíkem z Podbrad, jejíž obsah Palack\'' ve svých djinách uveejnil.
R. 1473 snmováno tu opt v pustém klášterním chrám, však pro
nastaK' mor rokování o záležitostech zemsk\'ch nedokoneno.
osudn5'ch dobách eského povstání patil Benešov Hodjovsk\''m z Hodjova.
Bernard Hodjovslw z Hodjova pidržel se zimního krále
Bedicha ^alckého a byl mu Benešov konfiskován, naež stal se r. 1622
majetkem Albrechta z Valdštejna. R. 1623 nabyl msta i panství povstný'' Pavel .Michna z A'acinova. jenž hned knze pod obojí z Benešova vyhnal a katolickou protireformaci známým a bezohledn\'m sv\''m
spsobem provádl, tak že venkovský lid r. 1627 se vzbouil a Benešov
sídlo

i

nm

V

vybil. Další

pohroma

stihla

Msto

msto

r.

1648,

kdy

švédsk}'' jenerál Wit-

s kostelem bylo zapáleno, ba
podzemní
hrobka spustošena a zkáza Husity vypáleného Minoritského kláštera

tenberk

je vyplenil.

i

-
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hrad Konopišt. Tenkráte zachránil Witdovršena a dobyt ped tím
tenberk život jistému mladíku Zdekovi, kterx- dle povsti zavraždil
ped oltáem svou nevstu i jejího miláka a byl jMoto veden z Benešova na popravu na vrch Sibernu (proti nádraží, kde nalézá se
nyní myslivna, z nkdejšího známého hostince upravená], kde
býti obšen. Na rozkaz jenerálv b}'! popravní prvod rozehnán a odsouzenec, jenž znám byl co výten}'^ stelec, pidal se ke Švédm,
kteí ho vzali sebou ku Praze a zídili mu nedaleko hradeb u Žitné
brán\' srub, s nhož sv^ou stelbou psobil obleženým znan\'ch škod.
nebof každého z obránc, kdo se na hradbách ukázal, sestelil, tak
že na jeho hlavu cena desíti
dukát vysazena byla, kterou
si zasloužil jeden voják pluku
Colloredova, jenž Zdenka
i

ml

Pozdjší majitel Jií
Ludvík hrab ze Sinzendoríu
zastelil.

snažil

se

zmírniti

bídu

zu-

boženého msta, avšak hrabata' z Vrtby byli Benešovu

opt

krut5'mi pány. R.

vykoupilo
danství

se

1800

msto z podvihled.

a rostlo

Z pamtihodností

a

budov

zaznamenati sluší
(1
5' chrám s \'. M ia
n
s
k
k
k uláše, jenž stojí na výšin
Karl o v zvané ve stedu
hbitova, s nhož jest pkná
vyhlídka do okolí a na nm.ž
zdejších

pochován

jest zasloužilN- pra-

covník v oboru archeologie
Karel VI. Zap.

ZÍCENINA KLÁŠTERNÍHO CHRÁMU
V BENEŠOVÉ.

—

eské

pvodn mnohem

ml dv

vtši a
vže. z nichž se pouze
jedna zachovala a doznal zkázy v letech 1420 a 1648. Sestává ze tí
lodí a presbyteria s oprnými venkovskými pilíi, mezi nimiž ]inou se
štíhlá gotická okna.
nižší poboní lodi oddleny jsou tymi pilíi

Chrám

bvl

Ob

od

lodi hlavní.

mové

Prelí

stran chráNejvzácnjší památka chrámu jest

kostela jest stízlivé, za to na

jižní

krásný gotickv' portál.
dev malovaný' obraz madonny na hlavním oltái
a pochází pr\' z nkdejšího klášterního chrámu. V hlavni lodi zavšeno jest dvaadvacet obraz ze života sv. Klimenta papeže a byly
Pražsem získány koupí z nkdejší jesuitské koleje na Starém
ochranu
ském. Jeden z nich pedstavuje odevzdání Klementina pod
jest

starobylý, na

Mst

—
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Klimenta. Dále jest v kostele nkolik náhrobk a jeden z nich.
v podlaze zasazen\\ kryje hrobku rodu Hodjovských z Hodjova.
Švédové porouchali.
v niž nalézá se patero cino\ých rakví, z nichž
nedaleké zvonici jsou krásné starožitné zvony, nejstarší z r. 1430.
j\Ialv kousek odtud na západní stran spatujeme imposantní dosud
zbvtkv dvou vysokých gotických oken chrámov\'-ch, jež jsou z daleka
viditelný. To jest vše co zbylo ze slavného kdysi kláštera Mi nor tského. jenž stavn jsa do tyrhranu obstupoval prostrannv- rajskNdvr. obklopený ambity a jenž piléhal jednou stranou k chrámu
sv.

dv

V

i

nhož

zbyly pouhé pilíe a ze kterých lze soudili, že
as stavba velkolepá, na což poukazuje
ta okolnost, že v konventní síni odb\'vány byly snmy a že musila
bvt tudíž velmi prostorná. Cel\' komplex klášterních budov byl opevnn
hradbami, z nichž vedla do msta na jižní stran úzká ulika, dosud

Pannv
chrám

.Marie,

i

z

na ten

klášter byly

i

Zdiva

Minoritskou zvaná.

kamen

z

rozvaleného kláštera, zvlášt

pkn

tesa-

vhodného stavebního materiálu ke stavb
domk, jež postupn bez ladu a skladu povstávaly na ploše, již druhdy
klášter zaujímal.
Roku 1799 byl v rumech jeho nalepen krásn\'' zvon
z r. 1322. který by dle mínní známého archeologa a historika Ant.
N. Vlasáka patil k nejstarším a nejvzácnjším památkám toho druhu
v Cechách. — Piaristská kolej založena bjia r. I7U3 Františkem
Karlem hrabtem Pehoovským z Kvasejovic, stavba její však dokonena teprve r. 1717 Janem Josefem hrabtem z \'rtby. kterx- k ní pin\''ch

stavl kostel

užito bylo co

sv.

Anny

zdejší trvalo až do
r,

1833

péi

jistých

kruh

bohat

nadal.

— Gymnasium

bylo pak zrušeno a v r. 1819 opt oteveno,
opt oteveno, což charakterisuje nejlépe
o duchovní povznesení našeho národa. Zde psobil
r.

zaveno a v

též Josef Schallcr.

a ústav ten

r.

1780.

1860

knz ádu pobožných

jehož dle jednotlivých tehdejších

škol a otec topografie

kraj sepsaná

eské,

topografie Cech jest po

dnes hledanou ])omckou. Poslední opat kláštera Sázavského Leandr
Kramá, rodák líenešovský, byl odchovancem zdejší koleje. Chvalné
povsti požívá též zdejší okresní nemocnice, zvlášt pak její zvláštní
oddleni, zízené pro nemocné stížené tuberkulosou, která pod peli\ým
dozorem .MUDra. Teunera utšen prosjjívá. Hospodáská škola, rzné
penžní a prmyslové závody jsou této ])okroilé obci k nemalé okrase
a užitku, pispívajíce k oživení msta, jež jest známo svými hlunými
trhy. jakož
celého okolí. V Benešov psobil též dlouhá léta co
mstský léka nedávno zesnulý Dr. Emanuel Engel, vzor nezištného
vlastence a ušlechtilého lovka, jakých jest již po ídku. Vydával
též a inspiroval zdejší list: , Hlasy od Hlaníka".
i

i

As

2

km jihozápadn

\rchu jeden

z

od Benešova strmí na vysokém žulovém
nejkrásnjších a nejpamátnjších eských hrad:
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umní

obdaily tento krásny' koutek

výtvory. Obklopující je dumavé lesy a nádherné sadv zvvšují dojem imposantní jeho stavby a utvoily z nho
jako v pohádce nepístupný.
pravý pohádkový zámek, namnoze
pes Šibernu úpravnými lesními cestami, jež
Chodívalo se k
i

nmu

však nejsou vždy obecenstvu pístupny a

hodno

voliti

kratší píjlhodinnou cestu

proto k jeho shlédnuti zá-

silnicí.

Pro Konopišt

a jeho

pvabný park nejsou již obecenstvu jako díve pístupny, to byla by
obšírná kapitola, jež pojednávati by musila o niivé vášni a bezcitnosti
jisté

ásti o!)ecenslva. která pozbyvši veškeré vážnosti

SOUSOŠÍ

.\'A

ped

cizím ma-

TEKRASSE ZA.MKU KONOPIŠTSKÉHO.

takka pojm o slušnosti, zavinuje, že
sad. les a památných budov vtšinou jen pro nedostatenou
v5'chovu obecenstva majetek svj uzavírají a ped invasí takových
návštvník steží. — Z té píiny musí se turista spokojiti pouhou
zevnjší prohlídkou hradu namnoze jen z dáli.

jetkem a nejprimitivnjších
majitelé

Konopištský hrad náležel druhdy k nejznamenitjším opevnným
a o rozsáhlosti obranných jeho staveb lze si uiniti
pojem z toho. že mimo hluljoké píkopy a hradby, do nichž vedlo
I)alero bran. zpevnn l)yl ješt sedmi vžemi neb baštami, z nichž
v roce 1746 bylo pl shoeno a vLší ást píkojj zasv|)ána. v sady
promnna a zdsihací most pi hlavním vchodu r. I72.S kamenným
nahrazen, což
nái)iscni nad pední branou, hlásajícím, že
úpravu a ;)rc:navbu tu ])ro\-cdl nejvyšší |»urkrabi Jan j()S(>f hrab

sídlm v Cechách

zvnno
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Z

Vrtby.

O

rozsáhlosti hradu

svdcM

úelm

i

to.

nm

dva dvory a
své ponynjší
Hrad v

že jsou v

sloužících.
množství místností, rzným
stop,
dob nepovstal najednou, rzné doby a slohy zanechaly na
zvlášt pak v dob poslední doznal pronikavých zmn a úpravy, jež
však dojem celku neporušila, ba spíše ješt pvodní jeho ráz obnoviti
se snažila. Nejstarší ást hradu na severovýchodu, jež pochází ž dob

nm

Šternberk, vyznauje
mohutná okrouhlá bašta, k niž pojí se slabší

vž. Ob jsou zpevnny
opracími pilíi a opateny pavlány, spoívakamenných
jícími na

Pi

krákorcích.

severo-

východním rohu
malá okrouhlá vž
chozem,

v

níž

r.

jest
s o-

1394

vznn byl král Václav
IV. V této ásti nalézá
se

gotická

kaple,

sv.

cená,

kterou

zámecká
zas\-

Jilji

r.

1747

známý nám již z Poíí
Lazar Widmann temi
oltái ozdobil a nkdejší

hradní sí, jež promnna byla v divadlo a

množství

jin\'ch,

obydeln\'Th

K

této

pojí se

hlavn

místnosti.

skupin staveb
ást zámku, pány

Hodjovsk\'mi
vysiavená a upravená v le-

LOVECKE TROFEJE

tech 1605, jež pro po-

CHODB ZÁMKU

KONOPIŠTSKÉHO.
hodlnjší své zaízení
v pozdjších dobách
byla výhradn obývána. Na stran jižní prostírají se stavby z doby Vrtbovské a sady, úpravou bývalých hradních píkop povstalé. V letech
sedmdesát5'ch minulého století bylo v zámku mimo kapli a divadlo 2 velké
sin, 50 pokoj a komnat, H komor a 3 sklepy, studna a jiné prostory,
což vše za nynjšího majitele bylo zvelebeno a rozšíeno. Pvabnému
a imposantnímu zevnjšku odpovídá vnitek, jehož výzdoba a celé zaízení prozrazuje nevšední vkus, smysl pro umní a zvláštní poada-

V
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kterým docíleno, že ásti výzdoby a pedmty, vtšinou
nesmírné ceny, nevtíraji se pozorovateli okázale, tvoíce iadn\' celek
a doplnk starobylých, skuten královských místností a síní. Zdailá.
s neobyejnou \rností a vervou provedená dvojice ps. kterouž psovoda ztží ovládá, zámecké chodby, vyzdobené parohy všech možných
druh zve, veskrze vzácné exempláe a abnormity. jichž cenu dovede posouditi pouze zkušený lovec, poukazují k tomu. že majitel oddán jest s celou duši ušlechtilému loveckému sportu. Zámecké salony.
telsk\- talent,

S.\LON V

ZÁMKU KONOPISTSKEM.

opatené drahuccnným náljytkcm rzných

slohu,

skvostné \-ykládané

skín, etné starožitnosti a umlecké památky, zbrojnice a v ni petlmty velké umlecké ceny a krásy. \tšinou unika, vybraná obrazárna,
ve které zvlášt vyniká Sv. rodina od Palmy Vecchia. to vše skýtá
neobyejnou podívanou a k shlédnuti toho všeho bylo by potebí dlouhé
doby. -Mnoho pedmt, získaných nynjším majitelem, následníkem
trnu, arciknížetem Františkem Ferdinandem z Este. na jeho výprav
kolem svta, j(V zde byly cho\'ány. odxczeno jxizdji do zvláštního
musea do \'idn. .Xesmirného niikladu xyžádal si skvostný zdejší park,
jenž ro,<šíen byl nkolika |)ikoupenými realitami a zrušením nkdejších

185

Malebnost hradu zvyšuje zvlášt na západní
stran se nalézající rybník, v jehož vod se omšené hradní zdi zrcadlí.
Skvostné skleníky se vzácnými k\rtinami ze všech díl svta a pekrásná vyhlídka s hlavní vže zámecké pati^í tž k pednostem tohoto
hrdého panského sídla, v nmž následník trnu, vzdálen hluku velkomsta, vtší ást roku tráví. Komu netane tu na mysli idylické zátiší
Kivoklátské s arciknížetem Ferdinandem a h^ilipínou Welserovou.

prmyslových objekt.

Fot.

Brunner-Dvoák.

ZBROJiRNA NA KONOPIŠTI.

Rozhlášena jest též rozsáhlá Konopištská obora pro krásné své
lesní partie, malebná zákoutí, skvostné a peliv hledné skupiny
strom s vodní štafáží a hlavn pro etnou lovci všeho druhu zvíenu,
u nás, v této klassické zemi
jež ji oživuje. Nco podobného jest nyní
lovu a honu pomalu již vzácností a musili bychom zajeti až do Anglie,
kde jsou ješt obory „velkého stylu". — Medvdí jáma. jejíž obyvatelé
l)ipominají nám živ Bern a obveselují diváka nemotornými sv\'mi
pohyby a budí xzpomínky na medvdy, jež co , erbovní zvíata" rodu
Orsini neb Ursini. chovali páni z Rožmberka, kteí se s rodem tím
na svých sídlech a o nichž nám Bežan rzné historky
l)íznili.
i

i

I8h

—

A' podzimní dobé rozléhá se. oborou íjení krále les
zachoval.
zastoupen a mlelivé hvozdy
našich — jelena, jehož rod tu
rozzui^ených
sok o ztepilou laíi. jež podá
zápas
svdkem
bývají asto
zápase.
Jeleny, kteí za dne málo vycházejí,
se pak vítzi v krutém tom

etn

zídka spatiti, tím spíše však tém zcela zkrotlé daky
s lopatovými parohy a skxrnitou srstí a zahloubáme-li se v pozorování
jich na pastv, neb když s místa na místo se sthují, zdaž netanou
nám tu na mysli vv^jevy Maákovy ze svta lesních samot, jak je sotva
lze dosti

Fot.

Briinner-Dvoák.

PARTIE Z

OBORY KONOPISTSKE.

nm

\-yliriti l)yl
a je s to. A kdo
Konopištské obory, jak ji v našci^.i
obrázku pedvádíme a komu nezželelo by se jii tom smutného fakta.
jak se stále a stále odcizujeme pírod, tomuto nevyerpalchimu
zdroji krás, jež s takovou ochotností a dvrou rozvirá stránkv své
svží a pravdivé knihy tomu. kdo \- ni isti do\ede.
Když nastanou pak podzimní dnové a s nimi doba honebni.
oživnou opt památné Kono[)ištské místnosti a sín. oživne celé okolí
starosiaxného sídla a JoNccká družina, jejíž lenové |)atí k nejped-

kdo

ped nim

nezamyslil by

a ne hned

tak po

se nad idylou

z

vn

—
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daleké ciziny,
njším šlechtick\'m rodm z Cech. z mocnáství a
shromáždí se kolem vznešeného hostitele, aby holdovala a oddala se
loveckému veselí, jež snad nikde na kontinent nekvtlo tak, jako
v této Bohem a pírodou tak požehnané zemi, do které pijíždly
korunované hlavy, slávou eské myslivosti a neobyejn\'m bohatstvím
zve pilákány. Loveck5' a lesní personál, svou zdatností a vjxvikem
na slovo vzíííý vítá nejvyššího lovího pána a vznešenou jeho družinu
a když po skoneném hon hostitel a družina obcházejí a prohlížejí
vyloženou ulovenou
všeho druhu („štreka"), tu veselé fanfáry
zakonují šfastnx'^ lov a pipomínají zašlé dávné dny lovecké slávy.
Však nutno již rozlouiti se s památn\m hradem, jehož djin)' jsou
úzce spjat}' s djinami Benešova, kamž tenáe poukazujeme. Dodáváme jen, že Konopišt koupil arcivévoda následník od knížete Frant.
Eugena z Lobkovic, jenž nabyl panství toho od knížete Jana Karla
z Lobkovic. kter\'' je zddil r. I8.'^0 po Františkovi Josefovi, hrabti
i

zv

z

Vrtby.

K

panství Konopištskému patí nkolik poplužnich dvor,

zasluhuje zmínky

dvr Pecí nov

z

nichž

jihovýchodn od Benešova pi cest, spojující silnici Lineckou s Pelhimovskou. Nkolik set
krok nade dvorem bývala tvrz. na níž sedl za krále Václava IV.
Ondej z Dub, jenž ml za manželku dceru Jana Žižky a zahynul

MEDVD

V

(též Peclinovj,

OBOE

KONOPIŠTSKÉ.

—

1í

bitv u Malešova r. 1424, ve které po boku svého tchána bojoval.
Není tudíž pravda, jak tvrdí Vlasák, že byl protivníkem Zižkovym a že
y bitv u Malešoval bojoval v i^adách jeho protivník. Vyvrátil to s obvvklou svou dkladností Tomek. A'e vsi. která v ticítileté válce zanikla,
scházeli se za panování Rudolfa II. sektái, kterým íkali po jich zakladateli bratí Mikulášenští neb bratí Pecinovští, též bratí plativí,
A-

svj^ch shromáždních plakávali. Byli to vtšinou lidé
osoby šlechtické. Nemli
však ke svX-m pívržencm
knží a správcové neb jich uitelé byli lidé neuení, nebof se odvolávali na vxTok sv. Pavla: .Litera zabiji, ale duch obživuje." Vedli
jídle
život pobožn' a prostný. zamítajíce veškery pepych v odvu
a pro svou neškodnost nedoznali pronásledování jako eští bratí

ponvadž pi
ítali

prosti,

i

i

Fot.
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OBORE KONOPISTSKE.

sám fanatický \'ilém Ski\ala \\dal jim ve svých pamtech
vzácné u nho vysvdení zachovalosti. Sluší též dbáti toho. aby lato
nkdejší ves neb\ia zamována s Pecinovem na Novostrašecku.
nebof

i

As

severovýchodn od Konopišt leží prastará farní
nyní ves Václavice. pvodn po svém zaklazvaná; pativala na zaátku jedenáctého století

ti kilometry

osada,

nkdy msto,

dateli

Vladislavice

Kladrubskému a byla snad
stediskem župy neznámého
jména, jež se prostírala mezi župami Vyšehradskou a \'ltavskou a zaujímala oblast .Újezdu Vladislavska\ Pozdji pipadla ke korun
a stala se majetkem kapitoly \'šech Svatxxh v Praze a dostala se
])ozdji ke Kostelci nad Sázavou a s ním ke Konopišti. Leží v p\abném údolí nad potokem Janovickým, v této ásti Kozlovským
zvan\'m. Jihozápadn od vesnice vypíná se do výše 503 m vrch Chlum,
na nmž shledati lze zbytky nkdejšího dolování na stíbro a který
s vncem vrchu a pahork tvoí malebnou ohradu kol starobylého
klášteru

i

18^

•UJ
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Václava, obklopenx' hbiloxem. jest jednnv níž však není nic pozoruhodného.
Na poli zn farou nalezen byl vzácný bronzový kížek, jenž darován byl
eskému museu. Zde faráoval též o eskou historii zasloužil}'- badatel
tohoto sídlišt.

íiuchá. prastará

sv.

gotická

stavba,

Václav Roman Voíšek, jehož jméno bývá asto uvádno pi rozpravách o tak zvaném rukopise Zelenohorském. Mezi vrchem Chlumem
a Chvojenskou horou v divoké a romantické úžlabin. kterou se prodírá
potok Kozlovskv. jsou lesem porostlé a již sporé zbytky nkdejšího
hradu Kozli, na nmž vládli páni z Dube. kteí b\di též pány blízké
osady Ch vojno zvané, as 4 km na jihozápad od Benešova vzdálené,
jejíž filiální kostel sv. Jakuba, postavený na vrchu 407 m vysokém,
Fot.

Brunner-Dvoák.

J.

V.

ARCIKNIZE-NASI.EDXIK SE ŠLECHTICKOU DRUŽINOU.

dominuje celému okolí. Hrad Kozlí, jenž lni r. 1467 majetkem Jana
Libúna z Dub, vrného pívržence Jiíka z Podbrad, byl lidem
Zdenka Konopištského ze Šternberka dobyt a zstal od té doby v zíceninách a památka po
stále víc a více mizí. Byl vystavn na
ostrohu, se tí stran potokem omývaném a na nejužší své stran, jež
s planinou souvisí, opevnn byl dvma ve skále tesan\''mi píkopy.
Zbytky lesem zarostl\'ch jeho zdí s divukrásnj-m svým okolím a \ylilídka s blízkého Chlumu
neb Chvojenské hory vynahradí hojn
námahu, spojenou s návštvou tchto zajímavých míst.
Xa místní dráze Benešovsko-Vlašímské jest ])rvni stanice Struhaov a nedaleko ní as 5 km východn od Benešova vesnice téhož
jména a tvrz, z níž se zachovaly praskrovné zbytky. K severovýchodu
odtud ve vzdálenosti as
km na vysoké planin jest malá vesnice
Jezero s poplužním dvorem, pi nmž stávala tvrz, na které sedl

nm

1
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Beneš z Jezera, jenž r. 1415 podepsal sližn\- list ke koncilu Ivoslnickému. Na sever odtud vede cesta do blízkého Stiž kov a. vesnice
s poplužnim dvorem a zámkem, kter}' nedávno vyhoel, ímž znieny
bvlv mnohé památky, zvlášté pak upomínky na eského básnika Karla
Alarii barona A'illani-ho. jehož rodin zdejší velkostatek náleží. Jmenované zde osady patí farou k Jkro uhlic m. jež patívaly k hradu
Zlenickému a dostaly se po mnohých dobách a zmnách k velkostatku Jemništskému. Zdejší již v roce l.^i.SO co farní pipomínán}' kostel
byl v roce 1740 tak dkladn pestavn, že se z pvodní jeho podoby
nieho nezachovalo a nechová nieho pamtihodného. Severov\'chodn
od Okrouhlic a as 2 km jižn od Kozmic prostírá se vesnice Teplíšo(

Fot.

Brunner-Dvorák.

/'^^i4^.i:

J.

V.

.aiRCIKNIZE-NASLEDNIK VIT.^N LESNÍM PERSONÁLEM.

ve v\''ši 465 m stojí filiální kostel sv. Havla, jenž
býval pvodn farním a byl v roce 1756 rovnž tím spsobem opraven
jako kostel Okrouhlický. tak že se pi
pouze dva staré zvony
zachovaly, jež jsou nejspíše dílem slovutného Brikcí z Cimperka.

vice a za

ní

na

jihu

nm

Jemništ. sídlo býxalho panství, malá to vesnovým zámkem, z nichž star\'' stojí skuten za
ponvadž jest to vzor zachovalé tvrze, na jak\''chž sídlivala
Cechách v hojném potu zastoujiená drobná šlechta. Dle

Další stanice jest

nika

se starým a

shlédnutí,

po cel\'ch
Balbína bývalo po Cechách .1377 podobných tvrzí. Zdejší byla obklíena na severovýchodu rybníkem, který vodou z nho unikající píkopy kolem tvrze naplo\al. Po zvoditém most \chá/elo se do tyhranného dvora, rznými staveními obklopeného, v jehož západním
kídle nacházelo se obydlí panské s piízemnimi klenutými místnostmi,

—
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výzdobou, zvlášt pokud se týe ostní a vea lomených kamenných oblouk od ostatních, vtšinou hospodásk\'ch místnosti lišily. R. 1724 vystavl hrab Adam z Trautmanns-

jež se architektonickou

ejí

nkolik set krok od staré tvrze jednopatrový' nov_v zámek, obklopen}' krásným stromoxim. s pknou mansardo\ou stechou a s kaplí
sv. Josefa s freskami Rainerovými. Na jihov5'chodnim konci zámecké
zahrady jest kaple Nanebevzetí Panny Marie s hrobkou nkterých
držitel zdejšího panství, k nmuž patí 10 dvor, bývalých to samostatn\'^ch statk. Zdejší tvrz patila za krále Václava IV. Mikuláši I)ivkovi z Jemništ, mincmistru a nejúhlavnjšímu nepíteli Husit,
kteí ho a jiné ješt pány pod vedením Žižkov_vm r. 1420 u Sudome
a pozdji u \'ožicc porazili. V bitv pod \'yšehradem byl hlavní píinou porážky Sigmundovy, dav se první na útk. R. 1421 dobýval
dorfu

na Husitech

Chotboe

1423. \" držení

Jemništ

a vytištn od nich do Moraxy.
stídali se

zemel

tu

v

r.

pak asto rzní majitelé, až r. 1699
Pražského Ferdinandovi Františkovi

prodáno hejtmanu Starého msta
z ían, kterS' k ostatním sv5'm statkm Struhaovu a Jezeru pikoupil
i

Postupice a spojiv

movi hrabti

z

je s

Jemništm, prodal vše

Trautmannsdorfu; nyní

jest

r.

1717 Františku Ada-

jeho majitelem Filip

hrab

Jižn od Jemništ pi silnici, kterou traf místní dráhy
Benešovsko-Vlašímské takka na dv stejné polovice petíná, as 12 km
jihov\'chodn od Benešova leží mstys
POSTUPICE v úvale pi potoku Chotýšce, jenž od Jankova pichází
a též Jankovským se zove a ásten pi velkém rybníku. Zde pi nynjším panském dvoe stávala tvrz, z níž zachovalo se jen nkolik
bezvýznamných místností. Odtud pocházel slavný rod pán Kostk
z Postupic, znaku zlatých hrábí. Nejslavnjším z tohoto rodu byl slavn\'
váleník, státník a pozorovatel všech ušlechtil5'ch snah, pan Vilém
Kostka z Postupic, jenž bojoval proti Táborm v bitv u Lipan, padl
však záhy na to 9. listopadu 14.% v bitv u Vysoké u Hradce Králové,
kterou svedl s obleženými od nho Hradeany. Bratr jeho Zdenek,
alter ego krále Jiího, prokázal tomuto a vlasti mnohých služeb. Zdailá
malovaná chovala se na zámku
souasná jeho podobizna na
Opoenském a pozdji v paláci knížat Colloredo-Mannsfeld ve Vídni.
Skrovné toto pvodní sídlo slavného rodu dostalo se v držení rzn\'ch
šlechtických rod, až konen, jak jsme díve podotkli, spojeno bylo
s panstvím Jemništským. Z pvodního farního kostela sv. Martina biskupa zachovalo jen presbyterium starou svou podobu a není v
ze Šternberka.

dev

nm

náhrobky nic památného. Roku 1794 postavil tu
tehdejší spolumajitel Jemnišfského panství, hrab Jindnch z Rottenhanu
továrnu na kartouny a blidlo na míst nkdejší papírny, což vše pozdji zaniklo. Jižn od Postupic jest bývalý mstys, nyní farní ves
Popovice. jež byly po bitv u Jankova r. 1645 tak zpustošeny, že se

mimo nkteré

staré

—
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dobv více úplné nevzpamatovaly. Byly v drženi rzn\'ch šleclitick\'-ch osob. z nichž pi^ipominá se nejprve k roku 1358 vladyka Otik

od
z

té

Popovic.

\'

listopadu

r.

1420 dobyl tvrze znám\' Mikuláš z Husince.

Po mnoh\-ch zmnách koupil

ník

s

ervenou hvézdou,

toto panství

jenž je držel až do

r.
r.

íád kížov-

17.32 rytískx'-

1797,

kdy bylo hrabtem

Rottenhanu koupeno a kjemništi pipojeno. Nevzhledný',
v roce 1761 vystavén\' farní chrám sv. Jakuba jest bezv\'znamn\', zato
jest zajímavá zdejší starožitná tvrz, prav\'- to typ starÝxh vodních tvrzí.
z níž se pes zlobu asu a nevšímavost lidskou dosti pozoruhodného
zachovalo,
starobylému rázu budovy v 18. století podniknuté zmodernisování dosti uškodilo. Založena a opevnna byla podobn jako její
Jemništská družka.
Tím ])opsali jsme
celý okres Benešovsk}' a zb\''vá nám
jeho pomrn nejmenší ást. kterouž navštívíme drahou císae Frant.
Josefa a jejíž první stanicí smrem k Táboru jest

Jindichem

z

a

tém

BYSTICE, msteko nad

Bystrou, as 7 km od Benešova vzdálené,
Linecké; založeno bylo v druhé polovici XIII. stol. pány z Dube
a Leštna. K. 1420 dne 6. er\-ence byli tu u velikého rybníka upáleni
knz husitský \Viclav se svým kaplanem, temi sedláky a tymi pacholaty, že se nechtli odíci kalicha, na rozkaz biskupa, jenž nacházel se

pi

silnici

vojšt rakouského vévody Albrechta, kter}'' táhl na pomoc Sigmunku Praze, jehož lidé tyto nešastníky zajali. Pozdji sdílelo msteko osudy blízkého panství Leštenského. k nmuž patilo, bylo
l)0zdji na dva díly rozštpeno a dostalo se roku 1800 k panst\ Floskovskému. Farní chrám sv. Simona a Judy na jihovýchodním konci msteka zachoval v presbyteriu pt^ivodní svou starou podobu ze 14. stoli'ti a na jednom ze svorník, v nichž se žebra gotické klenby sbíhají,
vytesán jest znak páníj z Dube. tak zvaný odivous (stela), jediná to
památka na zakladatele starobylé této svatyn. Chrámová lod zbudována byla r. 666 Josefem Priamem, baronem z Rovoratu. V neúhledné
zvonici visí dva starožitné zvony. tvrt hodiny od Bystice na severov\'xhod vypíná se hrad. vlastn zámek Leštno, jedno z nejpamátnjších
míst naší vlasti, jež dle Hájka založeno bylo pr\' již r. 772. Nejstarší
jeho známí držitelé byli jjáni z Dub, kteí se psali odtud
z Leštna.
z nichž proslul pan \'áclav z Dub na Leštn.
jenž provázel Husa
ke snmu Kostnickému. Roku 1420 dobývali hradu Táboí, pak patil
pánm ze Šternberka, z nichž Jan Holický ze Šternberka na Leštn
a eském Šlernberce r. 1,536 vystavl hra Leštno tak, jak se až do
druhé polovice minulého století, ovšem valn již sešl\\ zachoval. Majitelé jeho se však pozdji stále mnili a byl mezi nimi
Kristián z |llova.
jenž zavraždn byl s Valdštejncm a jeho dvrníky v Chebu r. 1634.
až konen j)0 rzných osudech pešlo r. 1872 v majetek známého
velkojM-myslníka
Danka, šlechtice z Esse, jehož rodina jest
\'e

(lovi

i

1

i

i

eka

:

-
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dosud majitelem Leštna a panství Tloskovského. Polosesutv již hrad
šlechtic Dank zachránil od zkázy, podrobiv jej dkladné oprav a
promnil jej v skvostné panské sídlo, získav si tím vdk všech milovník eských djin a památek.
As 5 km severozápadn od Bystice jest ves T voi^ešo vice,

všeobecn Tvoršovice zvaná,

sídlo velkostatku a

nkdy

tvrz,

jež stá-

nynjšího poplužniho dvora a odkud pocházeli
vladykové z Tvoešovic. Panství zdejší pecházelo stále z jednch
rukou do druhých a bylo též majetkem Radeckých z Radce, až je
synu dosud pati.
r. I8()8 koupil známý podnikatel staveb Jan Šebek, jehož

vala kdesi v místech

Jižn od Tvoešovic a západn od Bystice pi silnici, vedoucí
jest farní ves Ne svaily s filiálním chrámem Nalezení
Neveklovu,
k
sv. Kíže, jenž byl díve a to již v roce 1350 farním a roku 1700 rozšíen, ímž jeho starožitný ráz byl seten. R. 1706 koupil Jeroným
hrab Colloredo z Walsee Nesvaily s Drachkovem a Tosnicemi a piNa panství Jemništském. v okolí
je k i)anství Tloskovskému.
l)ojil
Bystice a u Konopišt jsou vtši rybníky, jichž hráze pi nedávné
povodni se protrhly a valící se z nich spousty vod nezmrných škod
zpsobily, nádherný Konopištský ])ark zpola zniily a obti na lidských
i

životech

si

vyžádaly.

Tím skonili jsme popis památné
aby

i

tomuto

dosti

krajiny

zkoušenému eskému

Benešovské

kraji

zasvitly

s

páním,

lepší dol)y

a štastná budoucnost.

Jan Dotel.

XXXVll.

OKRES VLAŠIMSKÝ.

a dolní Blaníce — s vyjmutím horního a stedního
mohl by se pojmenovati okres VlašimChotýšanského
potoka
toku
položený, asi 25 km
severo-severovýchodu
jihu
k
ský. Pruh zem od
délce Blaníce procelé
po
jímž
\()-\2km široký,
dlouhv a
rznobžník
východ
na
téká, jest jádrem; pimyslíme-li si k
o 12 kilometrové základn 8 km široký, cele úvodím potoka Zdisla\ického vvplnný. konen na severu k levé polovin toho pruhu pi-

úvodím stední

—

prmrn

lehlý trojúhelník s 10

nmu

km základnou

a 5

km výškou

—

máme

tak v hru-

Celý okres sám jest ástí
bých obrysech podobu
levého pobeží eky Sázavy, která jest mu na severu pirozenou hranicí; jen na dvou místech Sázava patrnji od hranic poodstupuje
katastr obce Kácovské zatlauje hranici na západ od velikého ohybu
Sázavského, a rozloha panství Šternberského posunuje hranici až na
okresu vystiženu.

2

km od Sázavv

k vvchodu.

—
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Rozloha okresu Vlašimského obnáší 353"48

na nichž žije
na
km-.
Co se tkne reliéfu pdy. nejeví ob poloviny stejného rá;íu. Vvchodní ást po pravém behu Blaníce jeví se jako vzedmutá ijlanina.
z niž vystupuje pomrné více osamoceních vrchol, tu xtších, tu
menších. Nejvíce vyzdvižena jest krajina jihovýchodn od Xaeradce
jakožto rozhraní mezi okresem Vlašimsk\'m a Pacovsk\'m, kde hora
íšnická u Daménic 688 m n. m. dosahuje. Odtud horský tento hbet
zahýbá severn pes Pravonín vyzdvihnuv se zase na hranici okresu
Dolnokralovického ,Na skalkách" ješt do 600 m. odkudž jednu odnož
vysílá na sever k Zdislavicm, druhou pak východn. al)y svvmi
bystinami na území Dolnokralovickém napájela silné proudy potoka
Sedlického. Smrem k Louovicm má pohraniní hbet Xaeradeckv
náhl\- sklon, s nhož hrne se dol kol Xaeradce potek Brodec,
na v\'chodním a severním úpatí Blaník obtékající. Údolíko jeho —
spíše jest úžlabina — po krátkém toku 6 km u Kížová klesá již na
440 m. Tak se stává, že Blaník sám. jehož vrchol má jen 638 m nadmoské v5'šky, a jejž ted\' sta jiných vrch eskomoravské vypnulinv
daleko pevyšuje, vynívá tu nad své okolí jako docela imposantní
temeno horské. Tímto sml\-m vzestupem Blaník liší se nájiatln od
26.648 (dle sít.

1900) ob\'vatel, ili

prmrné

km"-,

asi 75 duší

1

vyšších vrch eskomoravských, které obyejn jen ponenáhlu ze své široko rozložené základny s\-j vrchol vyzdvihuji. Blaník,
o
tuto
jest tak zv. ,Velk\'"; od nho lesnat\'m sedlem.
kLerým ražena jest silnice od Xaeradce k Louovicm, oddlen jest

etných

•

r.

nmž

i

e,

jižn položený Blaník Malý. vysokx' 564 m. Xa opané stran proti
Blaníku \'elkému na sv. trí taktéž dosti náhle vyzdvižená Hora Kížová 582 m vysoká. Skupina tchto tí dosti smle vystupujících vln
se svým bohatstvím lesní zelen, omývan\''ch šploumajíci horskou
bystinou Brodcem. jenž místy jen roklemi na úpatí tch hor se prodírá, dodává této jižní konin \'lašimska rázu svrchovan malebného,
ba nádhern romantického. Tu snadno lze si vysvtliti, pro krajina
tato vábila k sob pozornost již dávného ob\^vatelstva, a že duše lidu
Blaník sv\'^mi povstmi opedla. Putuje-Ii cestovatel zvlášt smrem
od Xaeradce po bhu Brodce a za Kížovém sestupuje do horské
rokle mezi V. Blaníkem a Horou Kížovou, neubrání se pocitu, jakoby
\stui)oval do kraje zaarovaného; opravdu dime tu nco velkolep
tajemného. Xemén mocný dojem iní Blaník cestou od Kondrace
k

Louovicm.

S Blaníku otvírá se krásná vyhlídka na všechny strany. Xa nejvyšším vrcholu strmí píkrá skála tvar podivných; na jednom míst
má podobu jakési brány lomeným obloukem sklenuté, kterážto okol-

píinu k povsti, že jest to brána vedoucí do vnit
hory. v níž dímají blanití rytíi se sv. Václavem, dle jiné povésti se
nost zavdala asi

—
Zdekem
O

Zásmuck\'m,
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ekajíce doby, až bude naši vlasti nejhe.
si hd také jiné povésti, hlavné jak

rytiích blanických vypravuje

lidem do Blaníka pišl\'m

dobe

inili.

Historicky

jisto jest

že na Blaníku od starodávna stával hrad knížecí ili korunní,

jen tolik,

ponvadž

XV. století nelze vyhledati žádného soukromého majetníka.
Na temeni V. Blaníka spatuje se dosud násep z hrubých kamen
beze všeho spojidla; po tesaných kamenech, cihlách nebo malt není
až do

žádné stopy,

menný val
pes 40 m

z

ehož

lze souditi,

m dlouhý'
33 m široké,

jest as 25

dlouhé,

devný. Zbylý kapod ním bývalo nádvoí

že hrad b\'val

a 8

m

do

nhož

široký;

vcházelo se

z

pedhradí,

jež

kamenný val rozlohy neobyejn veliké. Král Václav
IV. postoupil str5'ci svému Prokopovi 40 hrad, mezi nimiž se
Blaník
pipomíná. Když pak Václav r. 1402 ve vzení ve Vídni držán byl,
vylákal Sigmund Prokopa z hradu Bezdze, ped jiné královské
obkliuje mohutný

i

a Prokopov}' hrady táhl, až
kopa na taras pivázati a k

ped

hrad Blaník pitáhl, kdež pr\' Prostíleti kázal, až se hrad jemu vzdáti
musil. R. 1407 jak5'si muž lid obecn\^ navádl, že na horu Blaník se
sbíhal, aby divy spatil, emuž arcibiskup Zbynk z Hasenburka na
pohádání Husovo pítrž uinil.
Zboží Blanické pipadlo klášteru Louovickému; po jeho zniení
1420 drželi je s Blaníkem Táboí, od r. 1547 Jan z Pernštejna, od
r.
1548—1652 rod rytí Skuhrovsk\'ch ze Skuhrova; pozdjší držitel
r.
Karel Adam z
odkázal je r. 1672 arcibiskupství pražskému. Na
Malém Blaníku zízena kaple sv. Maí Magdaleny, na jejíž vystavní
týž pán odkázal 300 zl. V jeskyni pod sakristií bydlel poustevník. Za
cis. Josefa II. kaple
poustevna zrušena. Arcibiskup hrab Schonborn
i

nmu

ían

i

dal kapli

optn

upraviti.

Z nesouvislvxh kup ve vS'chodní ásti \'Iašimska nutno ješt
Nad vesnicí Javorníkem zdvihá se jz. Hra (583 m),
Horka (527 m) a dále na v\'chod Hol\' vrch (511 m)\ všechny ti

uvésti nkteré.
jv.

vrchy jsou pohraniní. Pozorují-li se další vrchy severovýchodním
smrem od Blaníka, jeví se tyto jako petrhávanj' etz, který pedstavuje zárove rozvodí pítok eky Blaníce a Zdislavského potoka.
V tom poadí vystupují: Na sv. od Kondrace Zižkov (503 m). dále
Spálen\'' vrch (5()5 m) s kaplí Loretánskou nad vískou Bolinkou pi
nad vsí Kladrubami vysilnici Pelhimovské od Vlašim vedoucí
zdvihuje Kladrubská hra (533 m), tak zvaná Kostelík, ponvadž na
ní stávala kaple zasvcená mistru Janu Husovi, od niž smrem k Štpánovu vynikají vrcholy Kosina a Paseka, oba málo nad 500 m. Asi
a vrch Vlkoná nad Zdebuzevsi.
téže v\'še dostupuje Klásek u
ára tmito uvedenými vrcholy tažená znamená zárove rozvodí xe\íy
na tomto
Blaníce a potoka Zdislavického a ásten i eky Sázavy
rozvodí rozloženy jsou osady: Bolinka, Rímovice, Rataje. Tehov, Psáe.
;

Psá

;

—
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Chochol. Na svahu západním smrem k Blanici spatují se Kondrac.
Dub, Pavlovice, Kladruby, Petiny, Nemíž, Radoovice; na východním
Bolina. Zdislavice, Chlum. Štpánov, Dalkovice,
svahu rozkládají se
Duhovka, Stechov, Lhota Štpánova, Lhota Kácovská, Soušice, Tichonice, a na svahu severním pi pobeží Sázavském Kácoves. Nejvj-chodnjší kout okresu Vlašimského na pravém pobeží potoka Zdislavského vyplnn jest osadami, jež následují od jihu k severu Javorník.
Sedmipany, Dubjovice, Kalná, Soutice, ernýš.
Aby místopis pravé ásti Vlašimska byl úpln\% budiž uvedeno,
Horu Kížovou obstupují Louovice. Krašovice,
že oba Blaníky
:

:

:

:

i

Kížov, Karhule, Lesáky. Na severozápadním svahu hbetu Naeradeckého hledí ku Blaníku Bozejn, Damnice, Pravtice. Hrajovice, Naeradec s Olešnou a Vrakovice. V dalším pokraování téhož Vraco:

vice a Malovidy.

samozejmo, že vyjmenované osamocené vrchy mají svj
ve zvláštní povaze geologické; jsouce podstaty žulové, nesklásouvisl5'ch pásem, ale jeví se jako vyzdvihnuté kupy se zakulaJest

pvod
dají

cen_vmi vrcholy.

Levé poíí Blaníce, v

nmž

žula nevystupuje

již

v takové míe,

nm

lze již znasvou rulovou podstatu ráz ponkud jin\'. V
menati skutená pásma souvislá. Nejprve jest tu se\-erní širok\' hbet
Divišovsk\>, složený ze širokých ploch5'ch homolí, z nichž nejvtší
a spolu nejzápadnjší jest Kopanina (542 m) u Lbosína, Vrch Litichovick}', oba vrchy, západní a jižní, u Divišova, Kopec MnchnjevskS'
(532 m), dále k severu Hatka u Drahovic {503 m) s dalekým rozhledem vkol. Xa západ proti Sáza\ a nejdolejší Blanici nesvazuje
se hbet Divišo\ský nenáhle. nýbrž jest tu vysazena ada kopc.
v celku nižších v^OO m. a\šak ponvadž v uctiv vzdálenosti 1—2 km
od eišt nad údolím obou ek vysoko se zdvihají, dodávají krajin
té rázu nad míru pvabného. Z nich uvedeny budtež aspo A^oká
stojící proti Šternberk a Poko mezi Divišovem a Blanici; více menších vrch tuto se vyskytujících nemá jména.
U paty severního sklonu Divišovského hbetu vine se
pi
samé hranici okresní potok Kešick\'', sázavský to pítok, nad jehož
vlnami po levém behu rozkládají se vesnice Kešice a Tcmošnice,
a jehož ústí doprovázeno jest na témž pobeží pi nejsevernjší hranici okresu bidlinatým pohoím, rozložen\'m mezi tímto potokem
a Sázavou, v nmž vrch Ceenický, Alani Hora a Žákov stojí jako
vysoké stráže nad vlnami Sázavskými, od Rataj se valícími. V jižním
jednom záezu tulí se osada eenice. Ve vrchovin Divišovské, jež
vyplíiuje plochu mezi potokem Kešickým a Dolní Chotšankou. a to
v hlavní ose její, rozkládají se osady enovice, Lbosín, Tebšice,
Litichovice, Divišov, Mnchjev, Šternov, pi západním svahu Dalov,

jeví pro

tém

—
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pi severním Drahovice, na

jižním svahu, vtšinou poblíž potoka
Chotéšanky BS^kovice, Sv. Jan, Takonín, Bilkovice a Slovnice, pi
východním nedaleko Blaníce Všechlapy.

Dolním tokem potoka Chotýšanského, jenž u Libeže do Blanice

oddlen jest hbet vrch Domašinsk5'ch, které nejvyšším
vrcholem Kalamajkou 513 m n. m. dosahuji. Hbet obstupuje na východ rybník Smikovsk}' a tu ást Chot\''šanky, která z nho vytéká.
Od starodávna jest zalesnn. Krom Kalamajky, na níž spatují se
zbytky knížecího domku (glorietu), vystupují ze hbetu Domašinského
ješt vrchy nižší, a to Zlatá Skalka, tverhrannou zdí obroubená,
OstrS' a Jelení vrch u Onšovic, s nichž na všechny strany krásný
a vn\\ý pohled se otvírá. Zalesnné Hory Domašinské bN^valy nepístupné a jen jediná cesta od Benešova k Domašínu je pekraovala.
Krom nkolika mysliven a hájoven a malé vísky Onšovic v ásti
severní nemají obyvatel; jen pozvolné svahy k severu, v5'chodu
a jihu osazeny jsou význanS^mi bydlišti. Jsou to Radošovice. Lipina.
Ctibor, Lhota hrazená a msto Domašín.
vpadá,

Potek

elivskN' oddluje vrchy Domašinské od tetí,

poíí

levého

Blanice, kterážto

ást má

ráz

jižní,

mírn zvlnné

ásti

planiny.

Nejvyšším vrcholem jest v ní Kivá (519 m), nad údolím Blanice mezi
Svtlou a Ostrovem. Planina tato jest vlastn v5'chodnim pozvolným
svahem hbetu Neustupovského, jenž na Voticku a Benešovsku doprovází prav\' beh Chotýšanského potoka až k Postupicm. a jehož
pokraováním Hory Domašinské pokládati lze. Osady v této ásti
jsou Hin, Sedlecko, Lipina, \'elíš, Nespery, Chobot, Lhota Nesperská
a

Libou

u Louovic.

Velik}' ostrov stedoeského žulového pohoí zabírající krajinu
Benešovskou a dosahující ve smru sv. až k Sázav vysílá své výbžky do \'lašimska, jakým jest pedevším krajina kolem Chot\'šan
Na hranicích okresu zdvihá se ns vískami Paezí a Mstekem.
i

kolik vyšších

Do

kopc,

nejjižnjšího

bíhá od jihozápadu

úboí položeny

nichž

z

cípu Vlašimska

pomr

iny. Také

asi

jsou

na levém

poíí Blanickém

za-

hbet zlatonosného vrchu Roudného. na jehož
vísky Bokovice a Laby.
okresu Vlašimského pokryta

takov\' jako ve

pomr

jest nejvyšší. (518 m).

táhl\'

Tém tvrtina plochy
.jest

Vápenný vrch

což
vysopovrchu Vlašimjest lesy,

vtšin okres eskomoravské

pastvin a plání,

jež

tvoí jen

7"/o

zstává v celku podobn\''.
Vlašimsko tvoí znanou ást levého Posázaví a má proto též
podíl na slavné povsti tohoto panoramatu pvabn\'ch partií. Ješt
ska,

ústím Želivky dot5'ká se Sázava okresu, kde u vesnice ernýše má její hladina výšku 318 m n. m., u Pelíškova Mostu .307 m.

ped

—
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pi ústí Blaníce 304, pod Slernberkem 301 au Ratajíi Hrazenxxh 293.
Spád vody jest tedy povlovnjší, ale pece ješt dosti znan\''. Povaha
menší, na
jejího údolí má týž skoro ráz jako všechny toky. vtší
eskomoravské vypnulin. Tu píkré, skalnaté behy zužují její koryto
a vlny zdají se prorážeti sob cestu, a šumot lesní obruby na tchto
tam zase náhle rozjasuje
skalách a stráních mísí se v hukot vody
se krajina, skály a strán poodstoupily a mkký lunat' koberec rozprostírá se podél stíbrné vodní stuhy. Toto stídání soutsek s mai\'mi údolíky zpsobuje peasto pekvapující pechody a jímá kouzlem zvláštní romantiky. K tomu pimysliti si tichou, milou náladu
moderním ruchem ješt takka nedotknuté krajiny, která zdá se hýili
pirozen\'m bohatstvím zelen a takka koupati se ve vonném, svžím
vzduchu — a tu snadno vysvtlí se. pro obyvatelé mstští ze sv\''ch
fádních kamenných ohrad prchají do tchto zátiší, která je pírod
i

:

navracují.

Hlavní tepnou vodní v okrese Vlašimském jest Blaníce, jak již
Prameni se na Baíkovyxh vrších u vísky Blanicky
v okresu Mladovožickém
ve v\'ši 700 m nad moem a vstupuje
pod Kamberkem na pdu \'lašimska. Nad Louo\ncemi má její hladina v\'šku 377 m: potom tee podle vísky Svtlé k Ostrovu, ku
Hradišti. Polance a Znosimi. kde probíhá \e výši 343 m. naež váli
se k Vlašimskému parku a odtud pod \'lašimi odnáší vody ku Hrádku,
u nhož má již jen 328 m. na to obtékajíc Libež po vtších oklikách
ve výši 304 m dospje Sázavy. Pítoky Blaníce po obou bezích jsou
jen krátké potky a horské rueje
toliko potok Chotšanský. jejž
u Libeže s levé strany pijímá, a kter\- v okolí Votickém vyvrá,
jest znaného toku
okresu ^'lašimskému náleží jen svým dolním
tokem. Krom Blaníce pijímá Sázava z okresu \'lašimského ješt
potok Zdislavick)' (i Stpánovský) a Kešický. o nichž již pi líení
terrainu byla e. Zajímavo jest. že Želivka. sebravši všechny tekoucí
vody
z veškerého rozsáhlého jádra vysoiny eskomoravské,
uchyluje se s nimi do malého koutku okresu Mašimského. aby je tu
svému mocnému lennímu pánu jako povinnx'- tribut odvedla.
Blaníce se svj^mi pítoky, jakož i ostatní poboné vody
Sázavské ve Vlašimsku ženou na 80 mlýnv a pil a naplují více
menších
vtších rybník, z nichž nejvtší jsou Smikovský u ^'žnik
(.Vlsteka) s 28 ha, Ostrovsk\> s 18 y^a \ýmry, Strašík u Liboun a j.
V krajin tak zvlnité. jako jest okres Vlašimský. nelze hledati
rozsáhlejších rovin; pece však na mnohých místech pda uroxnaia
se tak. že ne-Ii o nížinách, aspo o rovinkách a plochých ponenáhh^ch
svazích mluviti lze. Tak hned zmínné již svahy hor Domašínských
ráz rovinný j)ijímaji; rovinu pipomíná krajina jižn \'lašimi ke Kondraci a Znosimi, dále plán kolem Liboun, Takonina a Divišova.

bylo uvedeno.

tém

;

;

tém

íka
i
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Celý severov5'chodní okraj okresu, z hlavni ásLi to pobeží sázavské,
vyznaující se mírn5'mi a zvolna se sklánjícími svahy pahrbkovin od
Tichonic až k Sedmipanijm a Chlumu rovin lze pirovnati. Skutenými nížinami, ovšem jen malých rozmr, pokládati jest pruh od Lab
pes Louovice k Ostrovu, pak od Olešné pod Naeradcem pes

Kížov k

Blaníku.

Rznotvárnost plastiky
pdy dává tušiti, že Vlašim-

Fot. AI.

Štpán.

sko v ohledu geologickém
není všude jednostejno.
V podstat své jakožto sou-

—

ástka vysoiny eskomoravské jest to hlavn rula
a žula. Rula pevládá žula
vystupuje z ní na mnohých
;

místech jako ostrovy vyv5'šené, a to více v prav polovin okresu, tvoíc zaoblen kupy, které této ásti
dodávají jiného vzhledu než
jak se jeví polovina západní,
jak o tom bylo již mluveno,
akoli i v této levé ásti vy-

nouje

se

žula

dosti

v\'-

.ínan na p. vrchy Domašínskými a onmi, které vypi samé západní
hranici okresu. Z žulových
vrchol dlužno pedevším
uvésti Blaník. Od permského

vyšují

se

u

eského Brodu

erného

Kostelce táhnou

ostrova
a

se ostrovité stopy permské

KAPLIKA

SV.

MAkl MAGDALENY

NA MALÉM BLANÍKU.

pes Divišov, Vlašim a Tábor
Budjovicm. Jihozápadn od Vlašim

až k C.
a

u

vesnice

severn od Divišova dva malé takové ostrvky permské

Chobotu
se obje-

V\'skyt jejich dokazuje, že veškeré vrstvy permské této oblasti
svého asu souvisely, avšak pozdji vrchní vrstvy byly odplaveny.
Vlašimsko stalo se v nejnovjší dob svtoznám\^m jakožto nalezišt
vují.

již v dávném stedovku na plochém horském hbetu
smrem
který se táhne od osady Bokovic ku vísce
k Libouni u Louovic (proti Blaníku), hledáno a nalézáno b\''valo zlato;
tak zdá se, že starobvlv románský kostelík v Libouni vystavn byl

zlatých rud. Sice

Roudnm.

Labm

—
ve

12.

stol.

dejších dol.

od horník,

z

Dobýváni
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-

ehož by

zlata

se dalo souditi na v\-nosnost tehobmezovalo se tenkrát ovšem jenom na

vyplavování zvtralé v\'plni žil podél Blaníce a pi rybníku Strašíku.
V husitských válkách doly zpustly a pozdji byly docela zapomenuty.
Teprv^e ve století XVIII. kdy zboží Libouské pešlo do rukou hrabat
z Aueršperka. hornictví porozkvetlo znova.
R. 1797 vystavna byla
v Louovicích puchýrna. r. 1801 pibyla druhá. Zachovalá listina
v pražské mincovn svdí, že
''°'- •^'^'^''^"výnosnost nebyla valná a tak
,

dolování

Teprve

r.

Stanlien
lovací

se

jí

1826 zašlo docela.
1892 berlínská íirma

r.

& Becker obnovila

práce,

rozhojniti

do-

nepodailo
výrobu zlata ve
ale

svém

revíru, jenž jí byl r. 1896
xykázán. R. 1903 dostal se celý
hornický podnik na Roudném
do rukou anglického finanního

družstva, jež representuje Dr.
Albert Fischer a Herbert Stanley

Sugden v Londýn.

Zlato-

nosné rudy na Roudném vyskytují

se v žilách,

jež proni-

Mohutnost rudních
jest rzná, od
žil
10 cm až
k 8 m. ba na jednom míst,
z\aném ..erná kuchyn",
až 20 m. Dle dosavadních zkušeností bohatost rudy na Roudném i)áí se na 10 g zlata
v jedné tun žiloviny. Dobytá
žilovina se rozdrcuje, na prach
I-ORETA U VLAŠIMI.
rozmluje, plaví, amalganuje
rtutí, ale též se nechá na ni
psobiti louh cyanodraselnalý. v nmž se všechno zlato rychle rozpouští, naež šlicha odváží se ku zpracování do Saska (Freiberku)
a do Uher (Stávnice). V roce 1905 pracovalo v rudonosn\'ch dolech na
Roudném a v závodech poblíž nho 495 dlník: v\'-tžek v tomto roce
páí se. pokud jen zlata se týe, na 900.000 korun. Výsledek jisté
skvK'.
kají rulou.

mí

Co do plodivosii orné pdy nelze okres A'lašimsk\' poítati k bohatým. Pda z nejvtšího dílu hlinitá, jemnjším nebo hrubším piskem
promíchaná, jest mlká a spodek nepipouští hlubšího orání; pomrn
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nejúrodnjší

zem

pruhy

vyskytuji

se

kolem

Mašim, Naeradce,

Mchnjeva

a Soutic, kde vrstva ornice dosahuje znanjší
také
živnjší spodinu.
rozsáhlých poíích ek
majíc
mocnosti,
Sázavy a Blaníce vyskytuje se pda písitjší a spoívá nejvíce na
naplaveném štrku íném. Máme-li však na zeteli agrikulturní

Louovic,

V

veškeré vysoiny eskomoravské, pedi Vlašimsko výnosješt leckteré okresy jiné. Hlavními hospodáskými
plodinami jsou žito, oves, jemen, pšenice, brambory, pícnin\', mén
luskoviny a len (tento hlavn v okolí Naerace). Ovocnictví se dosud
malá pée vnuje; teba že podnebí není zdaru ovoce ve vyšších

pomry
ností

pdy pece

Fot. AI.

Štpán.

KOSTEL A RADNICE

\'

NAERADCI.

polohách vždycky píznivo. pece leckter\' druh ovoce s nejlepším
zdarem by se mohl pstovati a utšeného výsledku by se docílilo.
Ku zvelebení hospodáských pomru zízeno jest ve Vlašimi hospo-

dáské

družstvo.

pdy

velkostatkm.
povaze okresu \aln ovšem nedaí,
zmínky zasluhují pivovary \e \'lašimi a Naeraci. lihovary ve Šternberk a Naeraci, továrna na samet v Divišov, škrobárna v I)oVíce než 3

Prmyslu

1

"/o

se

pi

náleží

rolnické

mašín.
Hlavní tepnou obchodu bývala do nedávná erární silnice od
Prahy pes Benešov do AHašim a odtud k Pelhimovu a Jihlavi
dále Moravou až do Vidn vedoucí: vystavním dráhy transversalní
r.
1888, potom odboné dráhy BenešovA'lašim-Dolní Královice, a koi
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nen

dráhv pos;izavsk(-

silni:e

lato

pozbyla své

b\'\'alé

dležitosti,

která nvní spíše pi-jpadá silnicím z Vlašimi do Louovic a odtud bud
k ^'otifm nebo k Naeradci, Mi. Ycr/Aci a dále k Táboru vedoucím.
živnostem napomáhají také nkteré penžní ústavy.
Obchodu
i

obanskou záložnu Mašimskou, kteiáž
Cechách,
založená r. 1858. Roku 1873 vznikla
v
jest první a nejstarší
jsou
ješt v Souticích. Louovicích,
tamtéž nová spoitelna. Záložny
Xaeradci, Štpánov, ChoFot. AI. Štpán.
t\'šanech, Stechov, Tichonicích. Tebšicích a druhá
záložna (okresní hospodáská) ve Vlašimi.
A'lašimsko náleží ku
\'

pední i^ad

sluší

vytknouti

Krajinám, jež v Cechách nej-

díve

byly

osídleny

svduje tomu

na-

;

nález pohan-

ských popelnic u Domašína.
Zachovalé iiamátky stavitelské ])ak dokazují, že také
kesCanství v krajin této
záhy koeny zapustilo. —

tch dobách domohl se
ŠTÉPÁNO\' ve svém
okolí
znaného významu:
\'

r.

1295 jmenuje

vsí.

I37'>

se trho\-ou

mstekem. Býval

statkem
biskupským.
zdji arcibiskupským.

zárove sídlem
Stpánovského,

])0-

Byl

dkanátu
který

ná-

do archidiakonatu Kouimského: r. 1350 obsahoval
64 far. mezi nimi všechny,
ležel

KOSTEL V KONDRACI.

které až dosud na Vlašimsku se nalézají. Byly to fary:

Radošovice. D

i

v

i

š o v.

S o u

t

c e.

i

^' e

1

i

š.

Chotýšany.

Štpánov.

Z

ú c-

Hrádek. Z d s a c e, K o n d r a c, \' a š m. D omašin, L o u o v c e. X a e r a d e c, T e b š c e (tenkráte U ebrník zvané); tylo fary za rzných promn zachovaly se až podnes.
Mimo n b\'valy ve XI\'. stol. ješt fary v Mnchnjové, Psáích
b u

z e

ve

s.

i

i

I

\-

1

i

i

i

Tehov a Hradišti, které potom v bouliv\'ch dobách náL iboun
boženských válek zanikly, takže zachovalé kostely nyní jsou toliko filiálními. R. 1280 pražský biskup Tobiáš z Bechyn dal na sv\'ch statcích
chrámy ili církve vysokými zdmi na zpsob tvrzí nebo kastell ohraditi,
i.
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ped

loupežením Branibor uchránil takovr hradby kolem koaž do doby nové se uchoval}'. V starožitném chrámu
sv. Bartolomje, jednoduché gotické stavby, nalézá se vzácná ki^titelnice
kamenná. V msteku žije 1145 ob. ve 210 domech (r. 1900).

aby

jich

stela

;

Stpánovského

V zrušených farnostech jMnéchnéjevské. Psáské a Libouiíské
zachovaly se pravé nejstarší stavitelské památky doby románské.
Nejkrásnjší a zárove nejstarší jest kostelík v L b o u n i. Již z daleka spatuje se uprosted vesnickj^ch domk mohutná tyhranná vž
kostela na nevysokém, avšak strmém vrchu. K vži pipojuje se
rotunda, o prmru 7' 16 m. k níž na \'vchodní stran piléhá okrouhlá,
i

Fot. AI.

Štpán.

LOUNOVICE
S

peklenutá
klásti jest

nižší apsida.

do

2.

VELKÝM A MALÝM BLANÍKEM.

Zdivo

jest

neobyejn

silné.

Pvod

kostelíka

pol. XII. stol.

M n c h n o v nepozbyl v niem
zachován jest celistv. Lod jest pravoúhlá,
peklenutá apsida polokruhová
rákosovým stropem pikrytá;
vyzdobena jest jednoduchým, ale vkusným oltáem se starým kamenným stolem obtním. Stecha apsidy opírá se o zdn\' štít lodní.
slabší zdi.
byla pozdji pistavna, emuž nasvduje jin\' materiál
Filiální kostel sv.

své

pvodní

Martina v

j

rázovitosti a

pkn

Vž

i

Pvodem

asi z

po.

XIII. stol.

c h má pi pravoúhlé lodi cho
Kostel sv. Trojice ve P s á
(knžišt) ptiúhelníkový, jenž upomíná na vzor stavitelství Ravenského. Kdy byl zbudován, nesnadno uriti; zajímavo jest. že tento
kostelík má tutéž podobu i tytéž rozmry jako povstný' kostelík sv.
í

:

-

Brdku

Václava na

v
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prmyslu Všerubském.

o

nmž

jest

bezpen

dokázáno, že jej založil kníže Betislav v polovin XI. stol. Jest však
možno, že byl staviteli kostela Psáského toliko vzorem.
Zachovanou románskou vž a pvodní lod i kruchta v témž
slohu má kostel sv. Petra a Pavla v X a e r a c i, pocházející nejmén ze stol. XII. ( tom svdí letopis Jarlochv. v nmž uvedeno,
184 zemelý ZelivskS' opat Gotšalk vezen byl
že v Loufiovicich r.
do Želiva a na cest zastavil se pr\od v kostele Naerackém. Práce
ozdobná. Teprve pozdji,
na této stavb románské jest místy
ale ješt v dob ranné gotiky, pistavna byla gotická delší pres)

i

pkn

byte.

Vž

obdélníkovou má kostel sv. Bartolomje v K o n d r a c
z mohutného s])odku na obou bocích vže vystupují spanilé a vzdušn
vže okrouhlé, vyzdobené dvojnásobnou adou podvojných oken ke
tveru stranám elících, jimiž svršek vže oživuje se tou mrou, jako
na žádné jiné stavb románské v zemích koruny eské; prostor mezi
obma vžkami \yplnn jest však nevkusnou, vyšší, prkny pobitou
i

Lod románská se
práce kamenické lze klásti
zvonici.

cho

taktéž

dobe

pvod
v dob

zachoxala, a

soud

dle

tohoto kostelíka do konce XII.

jemné
stol.:

pozdjší pistavn.
Románského ])uvodu jsou ješt jiné kostely na Vlašimsku. na
nichž však jen málo pvodního se zachovalo. Sem klásti dlužno kostely
v T e b š c c h (díve sluly D e b r n k) z pol. XIII. stol., v C h o-

jen gotickx'

í

i

t5'šanech

byl arci

í

z XII.

stol.

a v

Sou

ti

cích

ze XIII.

stol.

Mluvíce o nejstarších stavbách nemžeme pomleti o bývalém
kláštee L o u o v c k m. \'znikl za nedlouho po založení kláštera
Želivského na podnt prvního opata (iotšalka. jenž chtl míti v blízkém svém sousedství klášter panenský. Jeden jeho spolubratr Jindich,
uený léka, koupil lesní pustinu kol Blaníka ar. 149 založil tu
klášter, do kterého pivedl panny ehole praemonstrátské z Uunnewaldu, diecse Kolínské n. R. Záhy zvelebil se tento útulek tak, že
odtud v lirzku do (1\ ou nov zízených klášter, a to Berneckého
v D. Rakousich a Kounického na Morav, mohly býti jeptišky peveasu získal tento klášter znamenitého jmní nejen na
deny.
nynjším Vlašimsku a Dolnokralovicku ale v krajinách vzdálenjších
jako u ervené eice, Pelhimova a Sobslavi. Farní kostel Louoprávo podací
vick}', sv. Václavu zasvcený, stával ped klášterem;
ke kostelu Libouskému náleželo opatm Zelivským.
k nmu, jakož
Tam, kde nyní stojí zámek, bývalo proboštství. Xa poátku husitských
bouí vzal náhle klášter zkázu. Dne 23. dubna 1420 pepadli Táboi
nejpr\e klášter Milevský, v nmž byli usazeni mniši praemonstratšti.
klášter Louo\ický. oba spálili a rozboili. Panny
a hned na to
utekly s [uiklady a listinami na
i

1

Bhem

i

i

i

L07

—
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>
<
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od Tábor zteen, znieno všecko. Osud klášterních
neznám.
Statky zrušeného kláštera pipsal král Sigmund svému vrnému
rytii Janu z Chotmic a na Vlašimi, ale Táboi zboží toho užívali,
pipojivše je k nové založenému méstu Táboru. R. 1437 postoupil
císa Sigmund tvto
Fot, Jaroslav Juhn.
Statky v zástavu obci
Hradišti hory Tábor.
Klášter zstal v sutinách. na jeho zíceninách vzniklo nynjší
listopadu

pannen

byl

jest

msteko
LOUOVICE,

kostel

\'áclava v

menším

sv.

rozsahu obnoven a za-

svcen

P. Marii, obydlí

l^roboštovo

promnno

zámek.

Po vzpoue

v

král.

mst

r.

1547 bylo

msto Tábor potrestáno
tak. že mu panství Louovické bylo

zkoníisko-

váno a postoupeno panu Janu z Pernštejna,
po roce prodal
.Skuhrovskému.
Rod tento lnul k \'íe
pod obojí, a ])roto po

jenž

je

rytíi

bitv

blohorské

potrestán

odhadní
jeho byly

ŠTERNBERK

K.

SÁZAVOU

(POHLED OD MOSTUi.

tak.

že

byl

za

cenu

statky

mu

postou-

peny jako léno. R. 1624
fará protestantsko' odtud vypuzen. Po smrti

Adamu Lvovi z ían,
své poslední \uli r. 1672 panství své odkázal arcibiskupství
pražskému, pi nmž tr\á. Starobylého zachováno jest pramálo. Z kláštera zstaly zbytky zdi. k níž i)istavn jeden domek. Ve farní zahrad pišlo se na podzemní základy bývalého kláštera, jenž dle toho
býval rozsáhlý. Zámek pochází z doby pana z ían; ve svých tyech
rozích ml okrouhlé bašly. které v novjší do!) sníženy až ke steše;
jižní kídlo bývalo pvodn jjrobošlstvím. Pozoruhodným slavením jest
Oldicha Skuhrovského pipadlo zboží Karlu

jenž ve

—
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narodil
vvsokvmi gotickými štíty. V Louov.cich
aznamenitý svého asu hudebm sk
I69I Jan Disma^ Zeíenka.
kapely.
jako kapalní mistr dvorn.
jenž zemel r. 1745 v Dráždanech

šnvchar
e r
datel

z

1601

r

Byla

již

s

zmínka o tom. že v

dob

Lun v.ckeho-

založeni kláštera

vzmkl. nelze zj^tUu
bvl již farní chrám. Kdy Naerac
V
za panoo nmž se zmmka deje
není také zcela jisto, byl-li Naerat,
l-hatstvírn^

Naeraci

vLí

knížete

Sobslava

I.

r.

1

140.

jakožto muži

duchem

.

podobno. \ se
jest to pravd vehce
vvnikajicim, jeho zakladatelem, ale
s n.mz
Falkenstema.
strýcem Závise z
však, ie Vitek z Naerace byl
1

proti králi

Pemyslovi

ne-

II.

Fot. Jaroslav John.

R. 1391
spojení
ve
Naerac
uvádí se
a
Vlašimským
s panstvím
povstal.

pátelsky

to

až

do

r.

kdy odPechovi Dvo-

1546,

prodán rytíi
reckému z Olbramovic.

—

V dob eského povstání
Naerac mnoho vytrpl. R.
obsazeno oddílem jízdního pluku Dam1622

msto

tém

pierrova, jenž tu
dal se vyživovati,

~ÍS

rok

k tomu

ješt msto vypáleno. Chrám
dvakráte byl vyloupen. Po
bitv u Jankova r. 1645 jedno

i
oddlení vojska švédského
pepadlo Naerac a vydranRYTÍSKY SAL NA ŠTERNBERK.
takka
Msto
úpln.
covalo
úpln znieno, že jen tvrtý
a ladem.
zstal: vše ostatní leželo pusté
díl soused v
Dvoreckých z Olbramovic zemel
Poslední mužskv potomek
koupd Václav
r. 1682, kdy jej
j"ho udrždv statek až do
r
r I63!
chrámu
,.amátnem
majitele. Pi
Marek'zGehardu; potom asto mnil
zachoneúplné
psaný z Kl nebo 14. stol.
ies mi ál^a pergamene
hradbou
1278 vysokou pevnou
r.
^4nv Chrám Naerackv bvl asi
hradby ^staver^h™ a
v jihozápadu .m rohu

nm

t

-

;:nn S^
bašta-

to

tvrz;

bvlo opateni proti loupežným

Bramborm. Hadb>

T^ Il^ní,

b>i>

^ebašta^které jest urváno též ^^^^^^^^^^^^
podnes \ystavnosU
ponurý pomník starých dob
se pnh.
^^J^^^^
zd^hajici

zámku takka

není:

vadí velice

nepnzmvv tenam

píke od jihozápadu od severozápadu.
Skvlvm pamtníkem starých as

^^

i

na Vlašimsku

jest

hrad
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sidlo pán ze Šternberka. Nejstarší znám\^
toho jest Diviš, jenž žil na poátku stol. XII. Syn jeho
pravnuka Petra, také Diviš zvan\', zdá se b\'ti zakladatelem msteka
se od r. 1218 psával; zemel r. 1240. Syn jeho
Divišova, po
Zdislav slov v letech 1235 — 4! z Chlurn.ce (n. C), ale již r. 1242 ze
Šternberka, nebot na svém panství Divišovském vyzdvihl hrad, jemuž

ŠTERNBERK, pyšné

pedek rodu

nmž

jméno po svém erbu,
statené hájeni Olomouce

dal

vzdlané

zem

zlaté šesticípé
r.

hvzd

na modrém

1253 obdržel od krále

severn toho msta, kde

založil

štít.

Za

Pemysla kus

ne-

druhý hrad Šternberk.

Rod Šternberk se brzy velice rozvtvil, a lenové vtví
tch nemaK' podíl na utváení eských djin mívali.
V XV. vku znamenitou
úlohu hrál Zdenk z vtve

Fot. Jaroslav John.

Konopištské; on

volb

pi

krále

eského

1458 prv}' hlas dal

r.

z

to byl. jenž

Podbrad,

proti

témuž

a

t\''ž

Jiímu

pak odboj

králi zase osno-

elo jeho nepátel
pod pláštm víry se postavil

val a v

to. že král nechtl jeho
osobním choutkám býti po
\li. Posádka Zdekova na

za

obležena vojkrálovským, musila

Sternl)erku

skem

1467 a statky
královské pipojeny. Teprve když král Ykise vzdáti

ZÁMECKÁ KAPLE SV. ŠEBESTIÁNA
NA ŠTERNBERK.

ke

r.

korun

dislav s

Matiášem uherským

se smíil, vyjednáno také vrácení zboží Šternberského prav\''m
R. 1712 vtev Holická, které Sternijerk náležel, vymela po

ddicm.
mei, od

kteréhož roku panství mnilo své majitele, až r. 1841 koupil je Zdenk
hrab ze Šternberka, J. M. císaské skutený komoí, ímž hrad dostal
se zase do rukou starého rodu Šternberského.
Šternberk jest jedním z nemnohých hrad eských, které zachovaly se až do naši doby tak. že mohou býti obývány. Pistupuje-li
k tomu ješt krásné, malebné okolí, pak není divu, že jest pro turisty.
kochající se v krásách ladného Posázavi. znamenitou attrakcí. Zvedá
se nad

na

soujmenným skrovným mstekem (sól domy a 540 oby\-.)
úzkého ostrohu, utvoeného bystinou, jež klikatí se divokou

hbet

roklí

na levém

behu Sázavv. Po

stráni

nad touto úžlabinou vede

:
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msteka

z

k hradu vozová cesta,

stežená kdysi tyhrannou hrubou baštou, na jejíž zbytcích lze
poznati ješt zbytky podkopu
vojskem krále
z dobv, kdy hrad
Bývalá pední
dobýván.
liihobyl
druhá,
zmizela,
dávno
"brána již
vede
vží.
v levo hájená kulatou
zámku,
do pedhradí ili dolního
kde jednopatrové budovy a hradcl)ní zed nevehký dvr obklojjují
nad ním k jihozápadu slrmi vysoko stavení horního zámku. Do

nkdejším parkánem po kamenných schodech. Na
míst horního hradu bývalo pvodn nkolik mohutných vží.

nho

JIŽNÍ

BAŠTA NA ŠTERNBERK.
Kot. Jaroslav John.

jež

vchází se

nyní

v

jediné

sloueny. Uvnit
dvorek, jenž se

choval

svj

starý ráz

:

\'še ostatní je st

stavení

jest

svým

jsou

malý. úzký
okolím za-

pestavno. Rytíský

sál slouží

od ni dvemi oddleno,
presby terium
za lod zámecké kapli, jcjižto
etných postav
obrazy
jsou
jiných komnatách rozvi šcny
jest

V

sále

i

v

rodu Šternberského jiných.
Jinak není mnoho zvláštních
pamtihodností. Jen staré
švihovky, postavené v dlouhé
chodb, zasluhují povšimi

Fot. Jaroslav John.

Okolo nich pi-ijde se
k hrubé, kuzahrádky
do
níž pne se
za
laté bašt,
most pes hluboký piiko]"ímž dosaženo pístupu ku
s této strany. Most
hradu

nuti.

i

jest

Za píkopem
temeno pahrbku

novjší.

skalnaté

zdvihá se výše hradu, a na
vž v podob klínu sla-

nm

vená tak, že ostrá hrana
ven jest obrácena. Ve vži
jest památné vzení a bývalá
lidomorna. S vrchu této bašty
otvírá se pekrásná vyhlídka

HLADOMORNA NA ŠTERNBERK.

—
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na romantickou krajinu na hrad. S památného místa toho mysl zalétá
mstu
ku stedu AHašimska. zámku
i

i

VLAŠIMI. Rod pán

z

Vlašim pipomíná

se teprve

koncem

hned ve století následujícím vydal dva muže. kteí mezi
postavami té doby nad jiné vynikají. Jsou to Jan Oko z Vlašim. druh\''
arcibiskup pražsk}' (1364— 1379). kterj-ž ml v\'znan\' vliv v rad císae
pak synovec jeho Jan z vtve Jenšteinské co tetí
Karla IV po
arcibiskup. známS^ prudk5'mi spory s králem Václavem IV., jež vedly
ke konenému podkování se z úadu toho r. 1306. R. 1413 jmenuje
XIII.

st..

ale

.

nm

Fot. Dr. Wiesenberger.

NAMÉSTI SE ZÁMKEM

se

pánem na

jinud
lehož.

\'lašimi a

\'kišim.

z

Tomáš

l)yi

\'E VLAŠIMI.

Xacradci rytí Jan Svídnický

vrny stoupenec
hejtmanem

liralí

z

Chotmic

od-

Zikmunda, avšak již syn
Táborských, s nimiž
vpády do
krále

i

hrad \'lašimsk\'' s mstekem,
rytíi Mikulášovi Trkovi
z Lípy na [Jpnici. v jehož rodu panství zstalo, avšak nkolikrát rozdlené, až do r. 1.546, kdy jeho ást s Vlašimí a ddinami koupil rytí
Markvart Stranovský ze Sovojovic. od nho pak r. 1552 vlad^ita

Rakous podnikal. R. 1442 dostal
Naerací a mstem Pelhimovem

se

ddin

(Jaliriel Klenovský ze Ptení na Psáích.
Manželka jeho syna Alše.
Johanka Klenovská zcelila zase celé panství, ale \5H3 ])rodala jednu
polovinu svému liratru \'ilémovi Ostrovci z Královic. Jeho syn Jan

-
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vnému

vzení odsouzen byv, na
r.
1622 k
Zbirov zavezen, a není známo ani. kdy život skonil. Panství jeho
prodáno Bedichu z Talmberka. Tento bydlel v Praze a správu panství
svil Oldichovi Skuhrovskému. sedícímu na Louovicich. R. 1627
zámek Vlašimskv i Domašínský byl vypálen od vzboueného lidu,
jenž nechtl k víe katolické se navrátiti. R. 1665 koupila panství
po odboji stavovském

Vlašimské

Božena

Dobrood
tivá,
kteréž doby nebylo prodáno,
nýbrž pecházelo
na nástupce. Panství bylo
zpustlé, msto Vlašim po
vyhoení: jen ponenáhlu
po válce
se rány
hojily
ticetileté. Roku 1744 jedna
z ddiek, Marie Josefa, rozená hrabnka z Trautsonu
a Falkenšteinu, provdala se
knížete
Karla Josefa
za
z Auersperku, vévodu Miinsterberského
a takto do-

knžna

z

Fot. AI. Stepán.

Porcie,

ddin

—

stalo

se panství Vlašimské

držení tohoto knížecího rodu.

Zámek Vlašimskv leží na
západní stran msta na i)ravém behu eky Blanire. Za
starodávna b\''val hrad oi)kiopen píkopy s mostem
zdvihacím a vysok\''mi náspy, opevnn

nkolika okrou-

hlými baštami a

dvma v-

žemi,

po

r.

z

nichž

požáru

1627 zachovala se jen jedna

nárožní, dole kulatá,

bR.4NA

ZÁMKU VLASIMSKEHO.

nahoe

osmihranná; také bašty až
na jednu zmizely docela. Píko])y v druhé pol. min. století jsou zasypány
a na rozvezen^xh náspech táhne se nyní podle zámku Novovídeská
silnice. V druhém pate vže jest kaple r. 1771 zízená. Hlavní dvoupatrové prelí zámku jest obráceno k severozápadu, od nhož po
stranách vybíhají dv kidla pravoúheln.
Na západ k zámku piléhá prosIaven}'^ anglický park. z nejvtších
v echách, k jehož založení íkoncem XVIII. stol.) krajina bohatá
krásami pírodními všechny pvaby poskytla. Píkré skály v rozma-

-

-
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nad zelen\'mi luinami a oljmezují s obou
dvou ramenech protéká, udržována jsouc nkolika jezy v plném eišti. Ti mosty spínají oba
behy. Nkteré zvláštnosti iní park tím zajímavjším. Jsou to ínskv'
pavilon sady obklopený: láze u paty píkré skály na behu mlýnského potoka; krásná vyhlídka s v\''šiny uprosted vysokého lesa,
kde na vysoké, píkré skále zbudován nápodobením zícenin „starv
hrad" s okrouhlou baštou; maurská besídka; socha Samsonova a j.
skupeních strmí

nit\'ch

tu

stran rozkošné údolí Blaníce, jež tu ve

Mnohé
Fot. Ur. Wiesenberger.

v nobyly odstranny.

již

Msto AHašim ekou Blanicí
rozdleno jest na dv ásti, z nichž
každá má své podlouhlé námstí.

%

^

tch podivnstek

z

dob

vjší

'

Cásl

na

zámkem

návrší
jest

mezi

Z budov

nejvýstavnjší.

také

kostelem

pvodu novjšího

a
a
ze-

dm

jména vyniká budova školní a
úadu. Jinak jest patrná snaha po
zvelebování,
leckterx'

l)yf

istot a úpravnosti,
zevnjšek nesvdil

o blahobytu obyvatel. R. 1900 po-

ítalo se 323

dom

se 3042 obyva-

eskými a 19 nmeckými. Zajímavý jest starobyl}' dkanský chrám
teli

sv.

na

Jiljí.

vystavn}' ve slohu gotickém

\ýšin k

jižní

stran

msta;

nynjší stavba pochází z r. 1522,
vyvedená na náklad Mikuláše Trk}^"
z

CIXSKY PAVII

V PARKU
žená.

ON

jest

Má

jen jednu lod a nižší a

Zvení

ji

podpírají

mezi nimiž jednoduchá okna,
púodn gotická, nyní však poka-

VLA.ŠI.\1SKÉM

Tvnit však

Líjiv.

užší presbyte.
|)ilí('.

krásné žebroví gotické klenby.

Pi

kostele cho-

ván psaný misál ze XIV. stol. a jiný tištný r. 1489 v Bamberku. Na
velkém námstí jest kašna, v niž na sloup stojí socha Zábojova
s mstsk\''m znakem, kterou dal postaviti Frant. Šebek, stavitel a rodák
Vlašimský. Pul hodiny od msta na ..Spáleném vrchu'" kaple Loretánská

1704 jiochází od mistra

J. J. Erharta. ^'e Vlašimi narodil se
A. .\. \'lasák. znamenit}'- topograf a historik, jenž vydal cenné
monografie nkolika okres svého okolí; zemel r. 1901 jako fará na
Hrádku. \'c \'lašimi stála též kolébka eského romanciera S. Hellera,
syna vlasteneckého uitele. \'lašim náležela záhy k probudilým
r.

z

r.

I')l2

mstm

venkovským, a také nyní snaží se

držeti

krok

s

postupujícím pokrokem.

-
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Vlašimí dvojmstí. nebot domky obou se takka
asi 10()(l obyvatelij ve 155 domech rozloženo
jest na svahu v\'chodního táhlého v\'bžku hor Domašínských, jenž
na tech stranách stránmi do údolí potoky svlažovaných klesá; jen
na sz. po šiji vede od Benešova stará cesta do pvodní osady. Nejstarší zpráva o Domašínu z r. 1352 uvádí Domašín již jako farní osadu
na zboží Louovického kláštera, s nímž sdílel také pozdjší osudy.
Dle povsti, kterou nepatrné stopy zdiva a pikopu pot\rzuji, stávala
v dobách pradávn\-ch v horách Domašínských osada, které zvykem
dáváno jméno ..Starý Domašín". Jméno ..Nový Domašín" vyskytuje se
teprve ku konci XVI. stol., kdy po vyhoení za Smila Skuhrovského

DOMAŠÍN, tvoí

stS^kaji.

Msteko,

s

cMlajicí

Fot AI. Štpán.

MAURSKA besídka V PARKU VLASIMSKEM.
znova bylo vystavno a samostatným panstvím uinno. Po smrti
téhož pána r. 1601 koupil statek Jan Ostrovec z Královic a na Vlašimi,
od kteréžto doby zstal s panstvím Vlašimským spojen. \'e vzpoue
utrakvist proti katolickým znásilovatelmi r. 1627 byl
zámek Domašínsk\'' vypálen, ale vzbouenci za to potom krut potrestáni. Tvrz
r3'tí Skuhrovsk\'ch stáv'ala severn od kostela pes silnici n3'ní jest
pestavna na obyejnj' panský
se zbytkem okrouhlé, vetché
bašty v jednom rohu.
i

:

dm

Po novovídeské silnici z podlouhlého tverhranného námstí
domašínského, po dobré hodin pijde se do Chotýšan. vtší to
vesnice se 450 obyv. v 56 domech, se starožitným kostelem a pkným
zámkem. Ped válkou 30 letou b\''valy mstekem, jehož námstí b5'valo
na míst nynjší panské zahrady. Rytíská tvrz stávala severozápadn
od zámku, z níž dosti místností, náležejících k bývalému pivovaru se

—
zachovalo.
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Opodál pi rybnie stávala

tvrz

Krabice,

dle niž jedna

rodu z Veitmile zvala se Krabicv z Veitmile. Chotýšany jsou
rozloženy v právo od silnice; pi silnici po levé stran stoji známá
zájezdní hospoda. Malou hodinku cesty na sever od \'lašim nad Blanicí na píkrém levém behu leží malá víska Hrádek s poutním
na velkém oltái vystaven jest krásný obraz sv.
chrámem, v
Matouše od malíe Petra Brandla. Na Hrádku, v tom pvabném,
romantickém zátiší, faráoval Ant. Norb. ^'lasák, zabývaje se tu zamilovanvmi studiemi historickými. Západn od kostela na píkrém behu

vtev

nmž

stávala
Fot

AI.

Štpán

tvrzi

tvrz.

Na

této

vladyka Jan

žil

Hrádku, jenž r. 141.S
pivsil
svou
peet
k stížnému listu pro
upálení
mistra Jana
Husa; po válkách husitských byl Jan \e
z

službách .\Ienharla ze
Hradce, kterého také

spolen

s Arnoštem
Leskovce vyprovázel,
když ze zajetí Podbradského
od Jiího
byl propuštn a potom
z

— cestou onemocnv —
v íanech zemel. Rytíi z

Hrádku

spojenci

pištského

KOSTEL

N.A

HRÁDKU.

byli

Zdeka
proti

potom
Konokráli

Jiímu. Po dobytí Šternberka byl Hrádek zriien a zboží pipojeno
2 hod. ceslv od \'iašim
i

k panství \'lašimskému.
leží

\'

úzké kotlin

asi

msto

pedk

hrabat ze
DIVIŠOV, jehož zakladatelem jest nkterS' z
Šternberka. Na míst sídla pán z Divišova stojí nyní dkanství. Nebývalo asi znané, neboí jak již bylo praveno, vyzdvihli si pyšný
\' Divišov však v dob nepovdomé zaloBartolomje. Obyvatelé od bouí husitsk\''ch po 200 let
drželi se náboženství pod obojí. Pi vzbouení r. 1627 pepadli a vypálili zámek Šternberský. Byvše násiln utišeni, obdrželi faráe katolického, který z nedostatku duchovenstva ješt pt jiných okolních
farních osad spravoval. l)i\išov má 206 dom a 1700 oby v., prostranné

hrad nad

žili

chrám

ekou Sázavou.
sv.

-

-
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dv

ásti rozdlené a slušn\''mi domy obstoupené.
Páni ze Sternl^erka b\'vali v tomto chrám pochováváni.

námstí, chrámem na

Posázavsk}' turista,
lákem", nelituje odboiti

memoiry „Budu-li sedaby se po-

který etl rozkošné

trochu od

eky

stranou v levo,

dramatika Václava
Vlka: poloha vesnice není arci zrovna vábná, ale s romantikou údolí
kontrastuje zcela pkn. A neškodí odskoiti také do údolí Zelivky od
jejího ústi do Sázavy proti proudu podívati se, jak vypadá nejv\'stavnjší a nejlidnatjší ves okresu, rozložená v úrodné jiláni k v\''chodu
se 700 duší. Úpravný
k Želivce sklonné. S o u t c e mají 87
díval, jak

vypadá

vS t

e c h o v. rodišt belletristy

dom

i

Fot

AI.

i

Štpán.

DIVISOV.

chrám r. 1864 nov vystavný s velriii istým vnitkem a \kusnou
vží mohl by leckterému mstu l)ýli k ozdob. Uprosted ná\'si proti
kostelu zdvihá se mohutn}- kiž umlé práce ze slévárny Hoovické
s tlem Kristovým v nadživotní velikosti. Na svahu pvabné krajiny
k behm Zelivky uprosted vkusného parku stojí dvoupatrový zámek,
jehož oken otvírá se utšená vyhlídka do údolí Zelivky. V dolejší
ásti Soutic na tak zv. Podolí jest pes Želivku dkladný' most okrášlena' Hergesellovou sochou sv. Jana Nep. U ÍSoutic bývaly dv tvrze.
Dolní tvrz stávala blíže nynjšího zámku, horní na západním konci
vesnice pi silnici Vlašimské opodál hbitova; mohutné náspy a hluboké píkopy obklopují tvrhranné. ovšem nyní prázdné tvrzišt.
z

Ob

tvrze zpustly v

16.

stol.

Aby pamtihodné na Vlašimsku
vzpomenuto

míst,

kde stávaly staré

bylo
tvrze,

vyerpáno,
o

kterých

budiž ješt
ješt nebjio

Blaníce u Pavlovic zpustla již v 16. stol. O tvrzi K o ndracké dje se zmínka 1385. Tvrz v Ostrov
1681 jako sešlá
zmínky.

r.

r.

—

218

—

pipomíná. Z tvrze Chobotské zbyly znané zíceniny; z jedné
ásti zízen špýchar. Byla obklopena rybníky, z nichž voda píkopy
vytápla. Podzemní sklep se zachoval. V Xesperách jest tvrz sice
zboena, ale ješt poátkem 18. stol. byla ob5'vána. A' Z d s a v ise

i

1

starobylém msteku, jež sdílelo osud}' panství \'lašimského,
a jež rovnž odpykalo pevnost ve víe svého pána Karla ejky z Ulbramovic. zašla tvrz již zaátkem 15. stol.; na jejím sboeništi stojí
nvní pt domk. Také ást starého zámku, jejž kdysi vystavl Petr
z Újezda, se zachovala. Xa cest k Rímovicm znamenati jest zbytky
velikého vojenského tábora. Zvláštní osudy mlo msto
c

í

c h.

ŠTPÁNOV, když

arcibiskup Konrád odpadl

1420 zboží jeho pišlo v ruce svtské.

r.

ZÁMEK V

od církve katolické

Po válkách husitských

koupil

SOUTICICH.

msto, rytí Mikuláš Trka z Lípy. \' rodu Trk zi:istal
výše sto let: potom stídal asto pány. Hrabnka Ludmila Max. z Valdšteina, provdaná za Jana Arnošta hrabte ze Sparru dostavla ve
Štpánov skvostný zámek s vží. Msto bylo v ten as (koncem 17.
stol.) zpustlé.
Usedl\''ch
bylo tenkrát jen 48. Krom zámku
bylo té doby v Štpánov ješt jiné rytíské sídlo dobe stavné. Tak
litice válená zniila kvetoucí msto, které bývalo stedištm rozsáhlé
krajiny a sídlem královského popravce
Z tvrze v Dálko vících
zbyly okrouhlé píkopy a náspy. \' Tehov již v 15. stol. byla tvrz
pustou. Také v Podolí podobné zbytky lze rozpoznali. V Kešic c h na míst zašlé tvrze stojí hospoda. Po tvrzi v Z d e b u z e v s

jej.

tvrz

a

mšan

!

í

i

nezbylo ani stopy. Ve východní ásti vsi T c h o n i c spatují se píkopy a náspy bývalého sídla rytíského. Rytíi Záhorové v 16. stol.
opustivše starou tvrz T e b š c k o u vystavli blíž kostela nový
i

i

;

—
zámek T

e b

š

i

c e,

ímž

starý název vsi

Statek Tebšick\' prodán byl
Sídlo vladycké bývalo v

C
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o v

e

i

kostela „Debrník' zanikl.

1752 klášteru

r.

i

c

i

c

Emauzskému
U Ta

h a Soušicích.

v Praze.
k o n

i

n a

jsou též zbytky tvrze.

Karel

Fišer.

PACOV.

XXXVIII.

OKRES PACOVSKÝ.

Jen kratikou hranici asi 6 km dlouhou souvisí Vlašimsko s okresem
Pacovským. jehož podoba dá se zhruba vyznaiti kosotvercem o stranách \(i—\l km. mezi nímž a Vlašimskem vklínén jest podéln\'' rzno-

bžnik

as \2

km

Pacovsko

dlouh\' a 5

jest

km

v\''znanou

široký.

ástí vysoiny eskomoravské.

Není

v ní hned tak krajiny, kde by se protivy povrchu zemského tak náhle
stídaly jako tuto. Jsme zvyklí charakterisovali \ysoinu eskomoravskou jako mírnou vy])nulinu. kde vršky s malými lesíky sti^ídají se
s

dolinkami, a

osti^eji

obyejn má

se za

r\'Sovaného se zvláštními

to,

pomry

že není tu ani uritého

klimatickými a

pásma

zemdlskými

kdo však zabloudí na p. jen do Pacova, chtj nechtj musí nesprávnýnázor svj o této ásti naší vlasti ihned poopraviti, a zajisté krajina
sama vtiskne se mu v duši tak, že honem zakládá v ní nové album
pro nevídané dosud pohledy, jež jist podle zásluhy zai^adí k tm
nejmilejším. Pirozen\' sted okresu, msto

PACOV, malebn

rozkládá se po dvou svazích, západním a \ýpotek spchá k potoku Novoveskému,
ješt asi pl hodiny šfavnat\'mi luinami, než

chodním, jichž úžlabinou malý
vinoucí se za
cíle

mstem

svého dojde. Návrší severovýchodní nese na své plošin nejstarší

-
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ást msta. Zámek s rozsáhlým parkem. l)ýval\- klášterní kostel, dále
k severozápadu pivovar, a ješt dále za parkem panskS' dvr zaujímají
asi nejvvšší místo; trochu níže pod „valy" týí se na horní stran
svažujícího se rozlehlého

námstí

starožitn_v

dkanský

kostel

sv. Mi-

jemuž pi stran východní starobylá budova
dkanská, pi stran západní nová školní estnou stráží stojí. Celý
komplex tchto budov, zvlášt vže obou kostel z dalekých návrší
jsou viditelný, a skupiny dom od nich níže sestavenjTh a námstí
obklopujících poskytují pohled v pravd pitoreskní, betlémským jeslikám ne nepodobnx'. Nynjší zámek. b\''valé sídlo pán Pacovsk^^ch.
svým zevnjškem mnoho nepoutá; promnn od Karmelilán po.
X\'II1. stol. v klášter, tvoil až do let 80tých minulého století kvadrauvnit byl poturu, naež po vybourání jiho\vchodní ásti zevn
divadlo.
Bv^valV'
refektá
upra\en
vkusné
opraven.
jest \e
Za to tím více poutá klášterní kostel sv. ^'áclava tsn k zámku
piléhající, jehož pknS' sloh barokní, zvlášt však jeho bohatá, ladn
v3'tvoená vnitní architektura po nedávném restaurování návštvníka
mile uspokojí. Zbytk pvodní staré stavby zámecké nesnadno nalézti, le by pvod malé bašty na severov\''chodni stran zámecké
zahrady do starší doby klásti se mohl: také mohutná terassa pi horní
stran námstí se zdvihající a rozsáhlé mstišt ped zámkem tvoící,
tak zv. „valy", vznikla z b\''valé hradební zdi a zasypáním píkopu.
Njmí ovšem tyto valy. vysazené adou košatých strom, nad jichž
kostela, jsou nejkorunami zdvihají se obrysy zámecké budovy
krásnjší ozdobou msta. Úboí val obrostlé houštinami okrasn\'ch
kovin iní skvostnou obrubu dkanskému chrámu na námstí stojícímu. Xebýf ovšem této s]50usty syté zeleni a spleti mohutných vtví,
inila by tato ást msta jinak dojem zmrtvlé hromady bílého kamenk
Na severní stran zámku star\' píkop se ješt zachoval.
Dkanský chrám jest nkterými svými ástmi velice zajimavN'.
Na pilíích, jež zevn stavbu podpírají, vytesány jsou dosti neumle
rzné i)ostaviky znázorující odznaky zakladatelv; na jednom z jižních piliv vytesán jest starožitný' znak, kter}'- pipomíná rod bývalého
držitele Malovce z Pacova na po. XV'. stol., od nhož asi kostel
v nynjším rozmru byl postaven,
pozdji, zejména po velikém
požáru v XVIII. stol., byl pozmnn a jti lom slohov pokažen; zejména barbarsky zazdna horní krásná gotická kružba okenní. O starším pvodu chrámu svdi však starožitný vzácn\- náhrobek, na nmž
zobrazen pan Hron z Pacova v staroeském kroji ze XIII. stol., pi nmž
jako vzácnost spatují se na obou ramenech dva štítky se znamením
erbovním, zvané ailetty. jichž užívali rytíi v dob od r. 1280—1340
a kter\'žto kroj král Jan z Francie k nám uvedl. Jen ješt jeden podobný náhrobek v Cechách, a to v áslavi, lze spatiti. Jinou zxiáštností
chala

s

novjší

štíhlou vží.

i

i

a
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chrámu

jest

sloup

stojící

mimo sted

stranou

a

pece

celé

gotické

klenutí držící.

Jinak nejstarší pamti o Paco\u v knize pana z Rožmberka sahají
do XIII. století. Tenkrát byl Pacov již sídlem samostatným. Neznámo,
jakým zpsobem, dostal se králi Janovi, od nhož postoupen \'chynovi
Ravižci z Pacova. Nástupce jeho Hynek Tluksa z Cechtic prodal Ijrzy
po r. 1401 Pacov Malovcíjm z Pacova, kteí ho drželi pes 100 let;
Petr zpeetil sice stížný list pán eských ke sl)oru Kostnickému, ale

potom pece bojoval proti Táborm (r. 1420). Syn jeho Jan byl vrným
stoupencem krále Jiího proti i)anské jednot. Poslední z Malovcu. Pavel,
\ymohl Pacovským na králi Vladislavovi trh téhodní a uinil jim
milost, aby mezi nimi býval volen purkmistr a aby uží\ali zvláštního
erbu a jjceti. Zemev I5I.S bez mužských potomk, zstaxil panství
dvma dcerám, které je však r. \>\8 prodaly Václavu Roljmháiiovi
ze Suché. Patilo k nmu již mnoho okolních vsí. Týž [)olvrdil Pa'covským \ýsa<ly a i)rikoupil od kláštera Strahovského \'. Chýšku.
Bratíce a Vyklantice. od kanovnictxí \\všehradského Ttchovice
a Samšín. Starší jeho syn Zikmund koupil potom Zahrádku, ale odprodal Štítné k panství Žirovnickému a Hartlíkov Smrkoví z Mnichu.
Konen r. 1550 prodal Zikmund Pacovské panství Oldichu Španovskému z Lisova, kterx' však po tech letech zemel a synové jeho
panství na pt díl rozdlili; zámek zstal dvma synm. Janovi
a .Mikuláši, každému na pl. Jan pikoujMl r. 1577 statek Hrádek
a r. I5il uinil Pacovským nadání na prodej a kupování soli a zízení
obecni S(jlnice. Zemel r. I.5},3 a po sinlouv s jeho vdovou uvázal se
v panství bratr Janv Michal, nejvyšší písa království eského. Byl
horlivv' evangelík a obhájce svobody náboženské. Svým poddaným
byl pánem milostivým. Osvobodil je od robot a vymanil
z podruí
úedník panských j)ovoliI jim zíditi rybník Velké Hnízdo. Pihlížel
i

i

;

k zvelebení živností

konen

i

emesel nejen

tu.

ale

i

ve Vožici a Pešticích.

Paco\ské na msto panské. Xa jehu
statcích kvetly živnosti, panovaly blahobyt
zámožnost,
školy byly
dobe opateny. Asi r. 1,506 zachmuil se jeho duch a jeho jménem
vládli synové, z jichž rukou
málo letech panství bylo rozprodáno.
R. 1616 koupila Pacovské panství Anast. Víto\á z Královic a po brzské
ho syn její Ladislav ^'íta ze Rzavého r. 1618. T\''ž
její smrti ujal se
úastnil se povstání eského, ale brzy na to zemel.
Tetina statku propadla, ale místodržitel Karel z Lichtenšteina
prodal statek Pacovskv Markét Stéglovské z Vrtby k ruce dcery její
Mandalény ze Rzavého, která dosáhnuvši let provdala se za Pavla
Montbruna a prodala Pacov své matei zpt. Po pti letech však tato
prodala panství Janovi st. ernínovi z Chudenic na Choustníce. hejtmanu kraje Bechyského a Zuzan z Harasova. manželce jeho. Tito
a

vymohl pov\'šení

ol)ce

i

\-

i

—
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Pacovským všechny v\'sady jjolx rdili. O Janu není mnohu zpráv, nebo
zemel a pochován jest v Radenín. Tím vice zachovalo se o jeho
manželce Zuzan, všemi cnostmi zdobené, jejíž h'sty tklivé, ovanulé

brzy

staroeskou pocti\ostí a laskavostí, jsou ozdobou tehdejšího
potom ješt zvláštním spisem památku její oslavil. Také matce její, Alžbt Homutové
z Cimburka. jakož
dcei -její Elišce Myslíkové z Chudenic týž spisovatel r. 1890 vydáním jejích list vdnou vzpomínku vnoval. Dcera
Eliška provdala se r. 1640 za Zikmunda Jana svob. pána Mvslika
z Hyršova. ale po ptiletém
manželství zemela zanechavši jedinou
dceru Zuzanu Františku. Oženiv se podruhé, neml již .Mvsiík dli.
a jiroto zak)žil \- I'acov klášter bosákv karmeiitsk^-ch. jež nadal
panstvím pacovským. které ped líni od s\é tchyn byl koupil. v\miniv užívání manželce do smrti.
Dcera jeho |)rovdala se za Gasolda.
Sám zemel r. 1666 a po smrti jeho xdiny ád ujal se panství a zámek
v klášter olirátil r. 1708. ehole bosácká trvala tu až do r. 1787. kdy
klášter byl zrušen. Jmní pipadlo nábu/cnskmu fondu, naež od
1803—1818 užíval ho ])rv\'' biskup budjo\ický hr. Schafgotsch.
r.
R. 1835 vláda prodala Pacov svob. pánu (íudenusovi. po nmž následovali knížata Líhvensteinové. kteí v létech 70. min st. prodali panství
nm. chabrusu. od nhož je koupil vídeský advokát dr. Weiss.
Pacov tšil se znan\''m výhodám a proto
také pomrnému
blahobytu, zvlášt potom, kdy soukenictvím mnozí obané bohatli.
\' polovin 19. století
býval také lidnatjším nežli nyní: ale hynutím
prmyslu ubývalo jak obyvatelstva tak
zámožnosti. \' náhradu za
soukenictví rozkvetly zase jiné obory: tak na p. výroba nábytku
ve tech rozsáhl\'ch dílnách stala se známou daleko široko, rovnž
tak dílna kotláská
strojnická.
Ale
jiná emesla tší se dobré povsti. Prmysl zastoupen jest pansk5'm jjivovarcm a továrnou na galanterní kožené zboží. V posledním roce sochai R. Hammerschmied
(Pacovský rodák) a Pekárek, Rodák Bechyský. zídili si tu dílnu na
umlecké keramické výrobky. Od vystavní
dráhy r. 1888 znamenati jest no\'_v rozmach msta: wmáhá se vihled sta\ebni ruch:
ve smru duševním jeví se jistý pokrok. Pacov jest rodištm nkolika
znamenitých muž. Odkud pocházejí: Dr. Josef Hamerník, universitní
professor. dále filolog a spisovatel František Šohaj. potom moderní
realistický básník Antonín Sova, který se tu v zámku 23. února 1864
jako syn uitelv narodil.
R. 1900 napoítalo se v Pacov 2923 obyv. ve 336 domech. Krom
zmínných již zamstnáni xnují se obyvatelé hlavn polnímu hospoistou,

písemnictNÍ. Sbírku tchto list vydal Fr. Dvorsky' a
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obchodu.

\'elkostalek nynjšího majitele dra. Ad. rytíe Weisse z Tessbachu
1237 ha: msto samo jest rovnž majetníkem deskového statku

O 320 ha,
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jest tu
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les pozstávajícího.

chlapecká

i

díví

Krom

mšanská

obvykl5'ch okresních
prmyslová škola

škola a

pokraovací. Pacovii vadí ponkud nedostatek vody; v nejbližším
okolí,
v parku zámeckém jest nkolik menších rybník, ale vtší
tekoucí vodu lze spatiti dále než pl hodiny cesty — totiž potok
NovoveskS', jehož údolí zvlášt u nádraží, kde obtéká táhlé zalesnné
strán, jest roztomilá partie. Vtšího ješt pvabu dodávají tomuto
malebnému koutku oba znamenité železniní mosty, z nichž zvlášt
onen. jenž spíná strá Pošenskou, má soupee až u ervené nad
i

Fot.

Bohumil Fišer

,ji^^v'--í->;

HRAD K.AMEN.
IHOHLED OD

JIHU.j

tetí pes silnici pod
Vltavou
k obma mostm dstojn adí se
Fošnou. Skupina domk v zeleni listové nedaleko nádraží ,.Xa \Vjvarce" zvaná stala se oblíben\''m letním pobytem.
i

;

Od nádraží vábí to dále k hradu Kamenu, ale kudy? Bud
vzhru po stráni do vnitra šumícího hvozdu, ale lépe malebným údolím
potoku — cestou necestou — tof vše jedno; lesnatá
strá v právo
v levo. mezi nimi smaragdový luní koberec kdož by
htoval malé plhodinky, než dostane se k silnici, která tu od Pacova
práv vybhla z rozlehlého lesa a míí pímo ke Kamenu? Chut tedy
k E š i. odkud již kývá pyšné zdivo šedého hradu. Jak pvabná to
podél

trati

proti
i

;

—
Kam
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všude milé. vlídné obzory. Že to jde do
mírném návrší. Skála tmavošedá
kopce nevadí.
tvoí tu hadcový ostrov uprosted prahorní ruly. Od této západní strany
pichází se k nejstarší ásti hradu. Palác a poadí, svými okny kapli
pipomínající, strmí vyzývav do v\''še; ást hradu k jihovýchodu obrácená jest nov k obývání upravena. Do hradu jizdmo pístupu nebylo:
vvstupovati se muselo po kamenn\'ch schodech, nad nimiž vztýena
vž. Na nádvoí pod skálou vcházelo se brankou v jiné vži. Skála
na úpatí pi silnici obklopena jest zahradou a vysok\''m zdným plotem
novjší úpravy. Zajímavá jest hluboká studn na b5'valém podhradí,
z níž pracn voda okovem se váží. Podhradím bývalo msteko, nyní
ves, která se ku hradu krí. Pi vstupu do ní po pravé stran silnice
r. 1677
stojí kostelík založený Janem Kr\'štofemMalovcem. v nmž týž
podobn
pochován. Jako hrad sám z daleka vkol jest viditelným,
rozhled z jeho oken jest rozsáhle' a skoro vesms malebný. Hrad stál
cesta!

se

rozhlédneš,

Konen

u skály na
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Kamen

sjeti

Ziro\'nicc. jenž brzy

z

pvodn

manstvím královsk\'m.
Tluksové z Kamene stáli i)i
Rožmberka, jemuž velká ást okolí

b\'val

Jindich

náležela, glejtoval Jiího

abv se na

a

Pibik

i
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Maršík

Podbrad

a jeho

prvodí

a smíili mohli. Tenkrát hrad
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hradu kamen.

tZÁP.XDNJ STR.^NA.j

koní.

Purkartovi

pansl\i i)ralim Ti'kLim

Fot. B'tliuniii Fišer.
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stídali maii'tni('i

ruznycii

nid;

lo.
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Malovcové. naež v 18. a 19. stol. statek velmi
a
asto z rukou jednch do druhých pecházel. Pda není tu arci úrodná
rybník mnohého
a povtrnost dosti ostí á. ale bohatství les. pastvin
17.

stol.

vládli tu

i

pítele lovu mohlo tu \ábiti.

Kamene upoutá zvlášt na stran

Pohleil s

jiho\

ýchodní a

jiho-

Onde vidti rozlehlou plá lesy vroubenou a na ní roztrouvísku
Z á te n ku. od níž zatáí se velik\'-m obloukem k západu
šenou
vyvýšený horský hbet, z nhož vypínají se vrchy Las to v k a a ješt
dále Svidník. Tento širok\'' hbet, jsa zárove rozhraním mezi okresem Pacovským a Kamenickým, tvoí jižní hranici Paco\ska, a rýsuje
se v terrainu této krajiny tak v\'znan, že láká bezdn turistu, aby
západní.

1

vykonal obchzku po jeho plošin, ponvadž slibuje dalek\' rozhled
do Kamenická, Pacovska Sobslavská. A vru nezklame! Sestupuje-li
se od Kamene dol po silnici k Zlátence, brzy zjeví se po levé stran
hned za nejbližším lesíkem hezounké údolíko Novodvorského potoka,
jenž tudy pod mostem bublá, stékaje s jmenovaného hbetu od Dobré
\'ody až za X o \- o u \'sí pod I^ošenskou strání spojuje se s Ke lovem a |)otom pod spoleným jménem potoka Novoveského do
Trnaxky u Beziny se vylévá. Do údolíka odbouje úzká silnice
k zámku, továrn na škrob a malé ddince Novému Dvoru, majetku
l''r.
Rožánka.
1).
.\ nyní vzhru do kopc na hbet Svídnický! Pšinou a po mezích k \'ysoké Lhot: s kopce nad viskou vidti na východ vížku
za
evang(dického kostela v Moravci pi potoku Novocerekvickm
Moravci rozprostírá se lesnatá ko])ina. Od Lhoty cesta dosti klopotná,
stále již ve v\-ši nad 600 m k Dol)ré
(i jak lid tu íká .\'úd").
odkudž po nenáhlém stoupáni dospje se pes Jalov\- vrch (6C), m)
pknou tvrdou \ozovou cestou nejvyšší áry horského hbetu jakmile
vykroí se z prvého rozsáhlého lesa. zpocené elo chodcovo ovívá
již ostejší vánek vzdušné vrstvy nad 700 m.
Cesta více lesem než
pastvinou; zvdavost pudí turistu, aby odboil chvílemi v právo osvžit se dálkou a jejími nov\-mi obrazy, a tu mihne se víska
s kostelem a komínem družstevního lihovaru, dále Brna a pi samém
severním úboí hbetu \'intiov. Ale hned na to zas dlouh\- les
uzave vyhlídku; to již kráí chodec po vrchu Lastovce (714 m).
a když s nho dále k západu sestupuje, zastaví se na Pacovsko-Cernovické silnici, která tu pestupuje prohbi mezi Lastovkou a Svidníkem.
Nový pohled zastaví turistu. Proti nmu týí se vrchol Sví dni ka
s malou viskou Moudro vem na jeho boku takka pilepenou, více
v levo v pozadí smlý vrchol Choustníka a dále v levo etz vrch
jiných. Prhledem silniním skrze les zabloudí oko zpt smrem k Pašp\-char na kopci nad mstem svili
covu, a tu ob blavé vže
i

j

;

Vod
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i

—
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a za nimi šed zelenavý klobouk vrchu Slražišt
tvoi malebné pozadí. Úvozem a po mezích kolem jMoudrova dále na
vSvídník stále k západu! Hluboký les pojme chodce ve svj chlad, až
konen v širokém [)rklestu zjeví se nejvyšší vrchol Sxidníku. Xa
malé m_vtince tesaný kámen s latinským nápisem znaí, že tu ncjvvšší
bod 738 m n. m. Místo kol do kola stromy obrostlé, ale jen nkolik
krokii teba prodrati se k západu a nov\- úžas
V dálce vstíc

I

Vrch píke spadá k severozápadu; pod nohama takka moe
vrcholk lesních strom. Trochu v právo v dálce lesknou se hladiny
nkolika rybníku u Dvoišt. Ale vzácnjší pekvapení chystá pohled
Fot. Karel Fišer ml.

SUDKUV DOL

k západu
vysazená,

—

v neveliké vzdálenosti

velice

Bezdín

malebná;

na

ní

S BYV. TVRZl.

as 2
jako

km podélná strá k
vosí hnízdo

poledni

pilepená \iska

ervenou stechou nové školy v zelených korunách
ovocnxxh strom, za ní v\''še pi obzoru dlouhá obruba hustého lesa.
dole pi úpatí strán více k VNxhodu víska Údolí a blíže k pozoros

osada D o Sudku \' se zachovalou starobylou tvrzí, která
dotud ve stavil ovšem již valn sešlém slouží za špýchar. Pod tvrzí
rybník napojený prameny Svídnick\'mi vypouští potek vinoucí se
krásnými luinami údolíkem ryze poetickým, jemuž patrn v dobách
husitských dáno biblické jméno J os a f a t. Také dvorec pod stráni má
toto jméno. Svah táhlé strán zpesten svítivy-mi barvami strništ.
bramboišf. hustvmi skvrnami korun stromovvch a blavvch domk

vateli jiná

I

i

—
zelen\'ch

luin podle

potku,
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a to vše

s

modrou klenbou nad úzkým

údolím tak u|)Outá, že kdybys tudy stokrát šel, stokrát se duše rozechvje blahou lahodou. A je to koutek osamlS', neznám\', opuštnj'.
Sta podobných je v naší vlasti, a kdo je zná V

nohy bezdky pokroí ku pedu. Klop\'tají dol
kameny, ale nic nevadí; brzy mkkj' mech dodá jim
pohovy. Brzy lesem, brzy luinou lesní a již opt na silnici — a kdo

Únava

pes paezy

pomíjí a
a

krajin

—

na kolejích železné dráhy!
na západním úboí, ba
spíše na pokraujícím sníženém hbetu Svídnickém ve výši 6H(» m n.
traf s dosti náhlým svahem oklikami zapadá
m. rozložené. Silnice
v lesích stežených myslivnou Nechybou a vyniknuvše z nich dostihují
vtší vesnice Obrata; kolej místní dráhj^ „Jind. Hradec-Obratany"
pipojuje se tu ku trati transversalní Jihlavsko-Táborské. A jen dále
pes kolej pes silnici po mezích, mýtinách a luinách ve stínu strom
u tvrze Sudkova Dolu na odpoinek asu dost. Jiti dále po proudu
potku Josafatského luinami nevábí tak jako šplhati se po stráni
Bezdínské. A proto na ni
Mezi starobylými devnj^mi stodolami
s doškov\''mi stechami najde si chodec snadno cestu vzhru do strán
k Bezdínu. A zase skvlá odmna! Zptný pohled postihne Svidník
takka v horu vyrostls'! Tak strm vystupuje jeho vrchol na této stran!
Pohled k jihu upoutají osamlé dvorce Blá a Zoubek a dále na samém
obzoru bílá vž starého románského kostela ve
ves tato jest
z vtších, majíc pes 600 obyvatel, a rozložena jest ve výši 64U m na
horském plochém hbetu, jejž považovati jest za pokraování Svidníku,
a jenž ponenáhlu do roviny Lužnické klesá. Na této horské pláni odbyla se r. 1434 krvavá bitva, ve které Táboí, zaskoeni byvše od
vojska Oldicha z Rožmberka a jiných pán, byli poraženi. Za Bezdínem po vzorné cesté jde se již pohodlnji. í^o sestupu podle velikého rybníka pijde se k rozkošn položenému mh''nu Hrádku,
jemuž zbylo jméno po bývalém hradu, jenž ovšem již dávno v ssutinách
a z nhož jen jakési klenutí zbylo. Odtud cesta podél potoka vedla by
do N o v ý c h
, vísce to v ovocném stromoví takka potopené,
ale unavený' chodec volí spíše vozovou cestu k vesnici P o
n u
a za ním k R a d o s t o v c m, kde na nádraží vykává píjezdu vlaku,
jímž by se vrátil do Pacova. Poín (460 obyv.) se svými pozemky
rozkládá se na planin, ve kterou rozplynul se na západ hbet Bezdínsk}'. Pda dílem hlinitá, dílem naplavená a dosti hluboká jeví
znané rznosti v úrod, v celku však jest v\'nosna. Krajina pispsobuje se mírnjšímu podnebí polužnickému a jeví znaný rozdíl mezi
podnebím práv popsaného hbetu Svídnického.
Pod smavým sluncem letním lehce se to \- tom horském kraji
dýše, a duše sytí se vlnitými liniemi obrysv krajinných a milou vibrací
by se nadál toho v
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proti
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mráz pod

j)ohostinnosti

snhu pímo

kraje.

vykopávati se

hbet skoro nemožná, ponvadž
úpln jest zaváta a povoz}'^ po zasnžených polích testu na zda bh
s bídou si umjí vyhledávati. Jízda úvozem z vesnice do vesnice nkdv
s nebezpeím bývá spojena. Ne nadarmo ujalo se poekadlo: „U Cermusejí, že jízda silnicí

SvídnickS'

Kee

novic u
zima div se neztee". Xeb\'vá to každou zimu; ale nkdy
nad pomyšlení ješt h. Na Bezdínské stráni k pctledni obrácené
bývají

žn

o dobr\'ch

14 dní

díve než

jinde

\-

okolí.

Vlak z Poinskho nádraží uhání po sev. svahu hbetu tak zv. ..Židovskou strání", až proplete se dlouh\'m lesem k Obra tanu m. odkud mu kyne hezká vížka kostelíka, o nmž jdou zprávy z
husitských, a kde také z tch dob uschovan\'' kalich jest vzácnou památkou. Od Obrata vlak. minuv vísku S m p a c h. za krátko xnilšá
zas do krásného údolí pi nádraží Pacovském.
Krajina, již vlak uhánl. \ábí k sob zvláštním pvabem, jehož
nenasytíš se jízdou letmo, ale pi chzi pšky. Z námstí paco\ského
tudíž naped dol. potom dlouhou ulicí, kterou starší Pacované jmenovali „Hejarem
mladší ,Kozimberkem", vzhru. Za posledními domky
octne se
chodec na malé planince, s níž rád se porozhlédne.
Hned v právo nedaleko silnice vidti hbitovní zed s vynikajícími
pomníky a kostelík sv. Barl)ory. Na té stran obzor jest omezen, ale
za to se strany levé \" dálce vidli zas(> hbet Svidnický. jak zabouje
v levo k východu, a celá jeho linie až tam. kde na východ si zase
níží. jest tak urité vytena jako na map.
Prouhy les a mezi nimi
stulené vísky, silhouetta hradu Kamenského, strá pošenská na jihov\'-chod s kostelíkem a vží nahoe, v popedí zase lány les — koho
by to nechytlo? S chutí vykroí se ku pedu. Silnice široká a tvrdá
jako mlat. ale s kopce do kopce. Po malé hodin zjeví se malebn
rozložená zámožná Celo raz (500 oby v.) s pkným kostelíkem. Vesnice
to starobylá, o emž krom jména svdi
kruhovité rozestavení statk
s rybníky uprosted. Odtud silnice stoupá vzhru až k lesu. Za lesem
na kopci scenerie no\á. AVcholy Svidníku a Lastovky se piblížily a vy-

as

i

,

I

i

stui)ují

imposantn:

v levo silnice víska

Zahrádka,

a od ní sklouzne

jejíž stedu rozložena vesnice Obrajednotvárn stavné a v pravidelné ade rozestavené stodoly
kazí hezký dojem krajinný'-.
.\a další cest pijde se k okrouhlému sloupu, u nhož odbouje

zrak do kotliny i)od Svidníkem, v

tany. jejíž

smrem k Obratanm. a dále pes Kámen k Pelhinad rozcestím na ná\'rši rozložena starobylá osada Prase tín.
pod nímž silnice d;\le \ede k L e
k o v u. malé vísce v zákoutí Židovské strán; odlud \- i)ravo vzhru po úzké silnici vystou|)í se na
druhá

mo\-u

silnice

:

j

—
na

planinku,

V

C"

m
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uprosted parku, obstoupeného

níž

zdxihá se zámek,

vesnici

O

b

1

a

j

o-

na místo starého
d\ora a t\rze v novodobém gotickém slohu vystavl zesnul\' hrab
Kudoif Kolovrat-Krakovsk\-. S náhorní planiny léto rozvírá se rozhled
k západu na Horu Pacovu blíže k pozorovateli zjeví se vysoká kruhová
pec vápenná, jež z dálky iní dojem starého hradu. Od Pacovy Hory
zasahuji do této krajiny pruhy prahorního vápence; jeho lože snadno
poznává se podle širokých, vespod blojilstnatých list podble. které
i

i.

jejž

v letech HO. min.

stol.

:

mnohde jako

rozsáhlé balvišt se vyskytují. vSilnice od Oblajovic
vedoucí nechává stranou v levo Hartlíkov s novým
románským kostelem; již ve XI\'. stol. stávala tu ftvrz. \'esnika
k \' o d

i

c

i

Fot.

Bohumil

Fišer.

KOSTEL V CETORAZl.

osamlá,
úpatí

jen

asi 20 stavení ítající,

Hory Bafkovy

kol do kola lesy obstoupená,

(712 m). od níž jako od horského uzlu

na

natíti

hbety horské se rozbíhají. Ped Vodicí v právo víska Malešín.
Ve Vodici zámek jako sídlo velkostatku, jenž náleží p. Lad. Brdlíkovi.
Zámek stojí na míst b\'valé tvrze Jindichem z Hrádku (t 1566) zalostrany

XVI. století postavené, která však již ped
opt zboena, aby ustoupila nové budov o 10 „svtnicích^
r. 1638
8 komorách, pivnici klenuté a láznice." Vodice sama b5'vala již
1414— 1433 Bohuslav
v XV. stol. statkem samotným, jejž držel v
z Vodice. Z -etn\''ch pozdjších držitel teba uvésti zejména Jana Vražené a v letech

7()tS-ch

1.

tislava

z

Mitrovic, kter\' získal Vodici roku 1615 za 18600 kop. mís. a jsa

obezetným hospodáem zámek

i

zboží jeho

znamenit

zvelebil a rozšíil.

—
Vodiky

polok. stékající se
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zalesnného úboi Hory Batkovy a obtéka-

na jihu Hartlíkovské pozemky, proplyne již nkolika vtšími ryl>
níky. než dospje Vodice a potom ješt v nkolika rybnících se vykoupá,
než u Tchobuzské silnice snoul)í se s Trnavkou. Krajina od \'odice
k sev. v\'chod. mní pojednou svj ráz. Smavost ustupuje zasmušilosti.
Lesy smutnjší, luiny lesní bažinatjší, vísky zadumivjší. Pda
kamenitjší, cesty neschdnjší. Osamlé mlýny a malé samoty pi
potoce Vodickém a jeho rybnících v zákoutích lesních pipomínají
jící

Rovnou

pohádek a zakletv^ch vrch. Z Vodice pes
lépe odboiti na sever, pestoupili Novodvorský ])ot()k. jímiž za nedlouho stopí

kraj

Fot

!'.

Korber.

ZÁMEK
se ve Vodickém.

zbytky b\'valé

a zamíiti

Z

ke

\'E

VODICI.

Zhoi; B
zstanou

e d

i

c h o v.

v

nmž

jsou

právo za potokem. Celý
kraj ten má povahu horskou. \'rchy a strán, pod nimi a mezi nimi
uzounká, ale hluboká údolí jist by mnohého uchvátily, kdyby nebyly
tak smutné! Zhoský kostelík, fara a škola vypadají z dálky jako
miniatura njakého monastýru v horách Rhodoppsk\>ch. Až teprve
za lesem jako milá oasa objeví se T c h o b u z. Pi panském sídle
úhledný park býval již v letech 1828—1848 klidnx-m zátiším pronásledovaného myslitele Bernarda Bolzana. jehož chatrné zdra\í i)éi
manžel Hofmannov\-ch zde vždycky okálo. Škola zdejší jest trxalou
památkou, ncbof Bolzano ji založil. Od Techobuze táhne se silnice
na Západ k .Mladé \'ožici, na \'ýchod k Pacovu. Jest ražena krajinou
tvrze, a

h o

r

e c

\'

-
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-

pívtivou; as na ])ol()vi('ni ccst jest vesnice J c t
Pacovu pi^i malém pítoku Trnavin slojí panská parní
Odtud odbouje okresní silnice k Salaov Lhot a k
i

c h o v e
pila a

s,

blíže

myslivna.

Mezilesi.

vodnatá Trnavka. která sem s výšin Smilohorských skrz nkolik velkých rybníku vody soje doplavuje; další
její tok až k východní hranici okresu Pacovského omývá vlastn jižní
patu mohutného horského hbetu Stražišfského, tvoe místy údolí
vzhledu \elicc romantického. Celá severní ást okresu za ekou Trnavkou vy|)lnna jest tímto hb(ncm; jihovýchodní úboí jeho svažuje
se ponenáhlu smrem k Hoepniku a Bezin, tak že má ráz nenáhle

Tchobuzí hrne

Fot.

I*.

se

Kórber.

NADVOKI ZÁMKU VODICKEHO.
Pod Hoepníkem pi vých. hranici okresu jest
Trnavky ve výši 4.50 m. kdežto \rchol Stražišt ní do vvše
744 m: svah 3i)U metrový pi vzdálenosti 15 km jest jist dosti ješt

se sklánjící ])laniny.

hladina

patrným.

Hbet

Stražický \ystui)uje náhle od

Mezilesí k v\xhodu.

až dostoupí nejvtší výše na vrcholu Stražišt (744

k sev. vých.. udržuje

se

stále

nad 700

m

(vrchol

odkudž zahvbá
Spáleného \'rchu

ni),

715 m. Holého

\'rchu 705 m). až polom proti St. A'iklanlicm. které
na výši 598 //;. náhle klesá. Ponvadž hbet tento vystupuje
zprudka nad okolní krajinu (prmrn asi 2()()/n). jest zdaleka \idilelným.
Celý hbet
jeho úboí asi od výše 600 m jsou rozsáhlým lesem porostlé; na pokraji lesa kol dokola rozsazeny jsou vtši
menší osady,
které jako by zdržovaly spoustu lesní, aby nezaplavila úboí docela.

jsou

i

i

I
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Z

-

elné ruceje a bystiny iti se dolíi a napájeji zejména
Na jižním svahu hned na pokraji lesa zíti vesnice S a aovu Lhotu. etu li a Bratíce, dle rozestaveni statk soud,
starodávné to osady opodál k jihu pi Tmaxce visky \'elká a Malá
erná. Pivých, okraji lesa jsou osady Velká Chyška. Outchovice a Viklantice, na sev. svahu St. a X. Smrdow Kateinky
a Týmová Ves. pi záp. Zelená Ves a Alezilesi. O rozsáhlosti
lesa svdí tyto rozmry: Od Mezilesi k Viklanticm (od záp. k vvch.)
pímá ára 13 km, od Bratíc ke Kateinkám (od jihu k sev.
\i> km.
Pes hbet Stražištský nevede silnice, jen tžko schdné lesní
hlubin lesních

Trnavku.

1

:

mí

Fot.

Bohumil

Fišer.

•Z.XMEIs.

LUIvAVEC.

k \'iklanticum obtáí jeho úboi po
Pacova k Sala. Lhot po stran západní.
Xa severní stran spojeny jsou Viklantice s Lukavcem. Silnice prvá
pestupuje u Hrádku, dvora pi panství pacovskm. jenž stojí na
míst bývalé tvrze, mírné návrší a sestupuje dol k Trna\ce. nad

cesty;

stran

silnice

jedna od Pacova

v\'chodni, druhá od

kterou zdvihá se i)ak

Chýšce.
s

Útchovicm

Braticemi

ve XIV.

strá, po níž dostoupí se k
\'
k an t
a k
m. Tyto

srázná
stol.

i

1

i

c

Velké
vsi

ješt

náležely klášteru Strahovskému; ])onvadž

Bratíce uvádjí se pod jménem Schunebrunn, Ctchovice jako (jutenbrunn. zejmo z toho. že pvodn byly to osady nmecké. Ve Velké
Chýšce, která dosud s ohromnými lesy Stražišfskými náleží panství
Strahovskému, i)Osta\cii bvi \)ir(\ málo lety nov\'' kostel ve slohu
románském. Xedaleko na \'vchod \alí sr dd \'iklantic horská bystina

—
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behu bystiny na vysoké skále nad lunatym
údolím lze rozeznati nepatrné stopy b\''vaiého hradu Pechburku.
Rozsáhix' park a mohutné staveni s mansardskou šindelovou stechou
ve \" klan ticíc h poukazuje na panské sídlo. Nynjším majitelem
velkostatku jest j). \'avinec Hamerník, starosta okresu. Zámek \'iklantieky stal se útulkem generála Macka, když po své kapitulaci 17. íjna
1805
808 z vezení
s posádkou 23.000 muž ítající v Ulmu potom r.
k Trnavce; na pravém

i

i

1

byl i)ropuštén.

LUKAVEC

Mstys
neítající

1000 obyv. ve

ani

142

domech

jesl sice nej-

vtší obci v tomto území, a byt snažil se o své kulturní povznesení,
pro nepíznivou polohu a odlouenost od svta nemže dojíti
v}'znamu, jenž by mu náležeti ml. Obyvatelstvo živí se skoro výhradn rolnictvím. V Lukavci psobí jako obvodní léka p. V. Plaek,
známý pseudonymem V. P. Trnavsk5% rodák Pacovsk^^ Panství Luka1300 ^o jsou majiteli J. Kuno, Egm. z Tilsch a
veckého ve
Rochus z Littwitz. Ostatní severní ást okresu Pacovského vj-plnna
jest ješt obcemi \'^elkou Vsí s Bez deko v em, S tdro vicemi.
Slavtínem, Ríšnicí a Zdimicemi.

pece

v^me

Severní hranici okresu Pacovského za tmito obcemi tvoí Zlatý
v^xhod do Želivky. jenž ve stol. XII. v listin
knížete Sobslava II. u\'ádi se jako íka Lib jakožto hranice mezi
severnjším Újezdem Svatavin\-m a jižnjšími statky kláštera Zelivského. Reka Zelivka jmenuje se tamtéž Sázavou jakožto soubžný'
a stejn mocný pítok eky posud Sázavou nazvané.
\'ynívajici hbet Stražišský. vysazen}' vtrm, zavinuje drsné
podnebí, ale na dešt dosti hojné, což znamenit prospívá Inu, jenž
na Pacovsku se zdarem se pstuje: na svahu k jihu a západu polopotok, spchající na

ženém

šijí

rádi

mák. Jinak ovšem

hojn brambor

žito,

oves,

jemen,

mén

pšenici,

vbec

okopanin pstuje se v celém Pacovsku. Ovocnictví kyne dol)rá budoucnost založením veliké okresní
školky ovocné v Pacov. Chov dobytka, hlavn hovzího, již jio delší
dobu piinním p. okresního starosty stále se zvelebuje.
Jihovýchodní svah hbetu Stražišíského rozryt jest etnými bystinami dol do Trnavky se valícími: jejich strán v novjší dob piln
ale

za to

a

zalesované dodávají zvláštního rázu této krajin. Osad}' Lesná.
Kyjov. Dobromice. Radjov a nejvtší z nich Arneštovice
tíhnou jako k pirozenému stedisku k mstu

HOEPNÍKU,

který

zárove

s

Loutkovém

tém

splývá.

M-

pedmstím

a Oulehlí, ítající asi 1000 obyv. ve 143 domech,
s
rozloženo jest po levém behu Trnavky. která se tu rozšiuje v mocnv-

steko

tok.

Nejen údolí samo. ale

vrch Maršovický iní

z

i

na vjxhodní stran mohutn vystupující
ne nepodobnou krajinám šumav-

okolí partii

ského

pokrají.
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Oijyvatelé živí se

-

hlavn

rolnictvím;

emesel obuv-

z

Mcštanská škola, o jejíž zízení se vyjivlnává, mnoho
by msteku okolí prospla; také železná dráha, od Humpolce k Zelivu.
ervené Reici pes Hoepník k Pacovu projektovaná, stane se blahodárnou, až se uskutení. \'elkostatek Loutkov náleží \'i\. Pistoriusovi
a má 575 ha v5'mry. Msto Hoepník má svtij statek v Skoidolonictví

vyniká.
i

vicích

ve

vískou od
vala

výme 93 a. V Loutkov stávala
Hoepnika Trna\kou oddlenou. Ve

tu tvrz

v místech mezi cestou

se vlévajícím.

V XV.

stol.

byla

již

Boetickou a
v ssutinách.

Ulehle

tvrz.

b\'vala

XIII. a Xl\'. stol. bý-

potkem

do 'irnaxky
ke

\'es pa ila ])(ilom

k Loutkovu a konen s Hoepnikcm s])lynula.
mnohé
Kostel Hoepnický pochází ze XIV. stol. a jsou v
náhrobky.
Vzhledem k tomu. že Trnavino údolí u Hoepnika nejníže jest
položeno a že se všech stran chránno jest vysok\'mi hbety a stránmi ped ostrými vtry, jež jsou v eskomoravské vysoin domovem,
má údolí toto nejmírnjší podnebí, a ponvadž ornice má pomrn
více náplav než jinde, stalo se možn\'-m initi tu
zdailé pokusy
s pstováním cukrovky.
Hoepník pi|)ominá se jako \iadyi sídlo již ve XIII. stol., rozdlené mezi dva pány. z nichž jeden síillel na Loutkov, druhý na
hrad Konipasu, as '/;, hodin}' výše nad Trnaxkou, ])od jehož skálou
nyní rozkládá se zámek a vesnice Bezina. I'o Konijjasu jsou jen
nepatrné stopy; hradišt jeho hledali jest tam. kde sloji oli sý])ky.
Zámek Bezinský vystavn jest z bývalé tvrze. \zniklé v X\'I. stol.
Velkostatek o 501 ha náleží dr. Karlu ryt. z Eisensteinu. \"ýše Beziny
vpadá do Trnavky zminn\' již potok Xovoveský v tch místccli. kde
pepíná ji most silnice k Pacovu vedoucí, pi níž dále k západu na
planin stojí víska Samšín a ješt blíže k Pacovu stranou silnice
ped lesem ..Smrí" Roukovice.
Mezi Trnavkou a potkem Boetickým zdvihá se nižší hbet
smrem od Hoepnika k jihu. iripínajíci se k návrši Pošenskému.
jež tak sráznou strání spadá do údolí po'.oka Xo\od\orského. Xa
se\'erozá[)adnini sNahii nalezly místo xcsnice Boeticc l'ás!a\ice
Zahrádka a Pošna. Silnice, která od Pacova po velikém stoupání
návsí Pošenského dosáhne, táhne se po hbetu k jihozái)adu se zatáejícím k Prosei se zámekem, odtud pak áíWv k Lcskovicm. pák
(ížkovém k Pelhimovu.
Ves l'rose názvem sv\-m poukazuje k tomu, že vznikla pozdji,
když bylo nutno osadníkm šir\'mi lesy se prosekati, ale pece již
r. i;^62 jest znám nejstarší držitel Lev z Prosee.
Tvrz byla již v druhé
polovin XV. stol. pustá. Tepr\'e pozdji v X\'I. stol. vznikla tvrz
\' blízké
Pošni. vystavna byvši r. 1.544 j). Janem Houskou ze Zahrádky.

Konipasu,

potom

nm

i

i

pkn

—
R.

1627

Lhotu,
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komora královská prodala

Prose

1\tz a

a Zahrádku Max. Pechlarovi

ves Pošnou. vsi Vysokou
z

Meminku,

ale iýž

hned

po roce prodal zboží za stejnou cenu Rudolfu Malovci z Malovic na
Prosei. Jeden z etných jeho dtí. Jan František. vyi)lativ ostatní,
penesl sídlo své na Prose, s níž Pošna až po tu dobu spojena zí^i-

S vyhlídky u Prosee otvírá se \elmi pi"ívtivé panorama jednak
s hradem Kamenským pi^cd nim
na hi^bet Svídnicky a celou krajinu
rozestenou, jednak k jihovýchodu podél trati, pi níž na mírném lázu
víska Ne svaily, jednak dol na západ do údolíka potoka Novodvorského, v nmž osada Dol a potom Nový Dvr, a na protjší
stráni Lhota
své mstišt naiezh'.
Za širokým hbetem, dlouh\''m lesem porostKmi, na pláni umístily
se vesnice Malé Outchovice, pak Litohošt a pi samé silnici
a trati železné Leskovice. ob osady s obyvatelstvem pevážn
evangelick\m. ])ro nž \- blízké Moravci zízena fara a tamtéž jakož
dvojtídní školy.
v Litohošti d\
Na konec ješt nkolik statistických dat. Okres Pacovskx'
.310-27 km'-. Z toho jest 267o pdy velkostatkáské. Vbec jest 54'2''/o
roli.
l<»-2" „ luk. ()-5I% zahrad. 5'57o pastvin, 26M47o les; ostatní pi])adá na vody a pdu neplodnou. Obyvatelstva napoítalo se r. 1900
kn jen 70 lidí. Farní úady jsou:
duší 21.755, tak že pipadá na
v Pacov, Zhoi, Cetorazi. Hartlikov, Kei, Vžn. Pošni, Hoepníku,
\'.
Chvšce. St. Viklanticích, Lukavci: evangelická fara v Moravci.
Poštovní úady mají: Lukavec, St. Viklantice, Pacov. Tchobuz, Hoepník. Kámen. Cetoraz a Lejkov. Školství vyvinuto jest následovn:
Mštanská škola pro chlapce dívky jest v Pacov. Obecné školy mají
dívky). Hoepník
tvto obce: a) ptitídní školy Pacov (pro hochy
a Lukavec; b) trojtidni: Cetoraz. Kámen. Pošna. \'. Chýška. Viklantice; c) dvojtídní: Hartlíko\-. Ke. Litohošt, Mezilesi. Moravec. Obrata v. Prasetín. Slavtín. Tchobuz. \'žná. Votice a Zho: d) jednotídní: Bezilin. Dobrá \'oda. Simpach. Salao\a Lhota. Samšín, Jetichova Ves a Pojbuky. Okres Pacoxský jest souástí hejtmanství Pelstala.

i

Nmecká

i

mí

I

i

i

himoxského.
Karel

XXXIX.

Fišer.

OKRES PELHIMOVSKÝ.
zem eské

býval od starodávna les pomezní.
oboji bok hor pomezních jak
pokrývalo
Pásmo jeho bylo tak široké, že
vn za hranicemi, tak uvnit, v zemi samotné. Hranice ídily se pedlem vod; neplatí to však všeobecn a nebží hranice zemská vždy
po vrchomezí. Pi okresu pelhimovském jest hranicí zemskou tok

Pirozenou

hranicí

i

—
eky

Jihlavy

a

pedlem moe
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Severního

hbet Kemešnický. rozprosteny
hranice dovnit

zem

a

moe erného

posunutx'. Toto území mezi

vysoký

km od
Kemešníkem, jihku-

v nejužší ásti území,

as 10

Hraniním a Jedlovým potokem, b\''valo jediným
lesem, pustým a divokým
všakt nyní jest to kraj málo utšený.
chud\'. nehostinný. Tvoilo ode dávna ást panství biskup prtížských:
ást hvozdu východn potoka Jedlovského. zvaná Boek, náležela kláOsazení tchto konin dalo se teprve pozdji, kdy
šteru Želivskému.
totiž pestalo se po vybudování pevných hrad uvnit zem šetili
pohraniního hvozdu vbec. Okolo r. 1200 osadv Cejlv. Cerekvice
Dolní, Rohozná. Rychnov jist byly nmecké, od pelhimovského nmeckého ostrova jen nkterými eskými vesnicemi oddleny. Pro nedostatek eského obyvatelstva pivádli majitele panství osadníky z Nmec, aby vymS^tili lesy a i)du vzdlali. Od dob husitských poeštil se
kraj úpln a eským zstal; teprve za potokem Jedlovsk\'m poíná
kou a

jejími

pítoky.

i

;

nmecký

ostrov Jihlavský.

a

V

Novorychnovsko nemá zvláštních krás,
není nezajímavo.
jeho stedu vyzdvihuje se mocná vlna zemská, místy nad 7()0 m.

hbetem Kemešnickým na ostatních stravodám dosti náhle spadá. Tsn i)i stran západní tee potok Novorychnovský: na severu v malém prohbí táhne

která na severu souvisí se

nách k

zmínným

:

již

se horská

silnice k Jihla\-. která u Miliova dostupuje výše 697 m.
Délka této vyvýšeniny od západu k v\''chodu obnáší asi 7 km a lze
na ni rozeznati dva význané hbety, západní a východní, oddlené
úžlabinou. jíž se ine pítok Rychnovského potoka. Onen západní
hbet y severní své ásti dostupuje horou Meš nickou 755 m. v jižní
ásti C e r o \- ý m H r á d k e m 7 2 m. A\vchodní hbet sluje C e m r e k
(757 m). který k jihu koní Pední S ka o u (713 m)
od nho odbouje na jihovýchod smrem k Jihlavce kratší vtev B r o m b e r k
(715 in). Celá vypnulina ])orostlá jest mohutným lesem, jenž na dvou
místech valnji jest vymýcen: bývaly tam skelné hut: od toho zbylé
samoty dosud jmenují se Horní a Dolní Hut. \'nitek lesa jest
mnohde velice divoký. Prahorni pda vykazuje tu mocné skály žulové.
a práv ony nejvyšší hbety jsou ze žuly. Zvlášt na ertov Hrádku
holé skály vynívají do mocné výše. tvoíce \-e tech sku|)inách jakoby
umle z ohromných bahan seskupené hradby; na jednu z nich po
pista\-eném žei)iku ze silných klad jest možno vystoui)iti. Tento
i)0divuhodný útvar, jemuž podobné nacházejí
jinde na pokraji eského
massi\u (v Šumav. Krkonoších a j.). dal obyxatelm podnt k rzným
t

1

í

1

;

i

povstem

a domnnkám. Mermomocí chtí tam nahoe spatovati otisk
ertova kopyta, jejž tam zanechal, když odpoí\al nesa v záste kamení ku stavb vže babylonské; a ponvadž v širokém i)kiili. pcikud
žula se rozkládá, spatovati jest všude množství vtších
menších
i

—
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dálky pipomíná Icckily odpoívající stádo ovec). vysvllujc si lo lidovó podání lak. že tžkým nákladem ertovi zástra
se protrhla a tak kamení to rozlrousil. Jiní domnívají se vidti v miskovitvch prohluhinkách památky i)olianské bohoslužby, a ponvadž
u tch duší na Kychno\sku ert a jxihan náleží do tže kategorie,

balvan

(což

z

„ertv

proto tedv

Hrátlek"

dvojnásobn odvodnn.

jezevci. kteržto
skalních doupatech mají dobrou skrýš lišky,
šelmy nejsou tu velikou vzácností.
Teprve okraje lesa oživeny jsou nkolika osadami. Na severovvchod jest Je (11 o v. nco jižnji Mirošov se zámkem p. Richlého,
\'e

i

jehož zesnulv

Cejly.

níže pri

jihhnce

DOLNÍ CEREKVICE,
Kostel založený

v

podob

dvma

ze

známým archeologem; pi východním

otec byl

r.

XIV.

dvr

jíž

se

\'cstenh(if.

díve íkalo , Nmecká" nebo „Biskupova".

Jinak

jest

tu

vž

zachovala se
zajímavá ješt „Solná brána" se

1224 byl nkolikrát obnoven; jen
stol.

vybjralo se
do Cech bývala vozena.

fortnami. pocházející ze XVII. století;

soli, jež

tudy ze vSolné

okraji

jižn pod Brombergem

Komory

v ní clo ze

Kde

stávala

nXIV. stol. pipomínaná, nemožno
hrubokolikeré lomy žulov, v nichž se piln pracuje. Žula jest blavá.
zjistiti.

tvrz ve

Na

blízku jsou

dobe zpracovává. Dolní Cereod Batelova k Jihlav údolím íním, jímž vine
se tž traf transversalní dráhy. Krajina odtud na západ až k Hraninímu potoku i)i klínovitm záezu Moravy do ech jest suchopárná
plá. kterou jen Rychnovský potok trochu oživuje.
Na malé rovince pod ertovým Hrádkem rozkládá se vtši vesíslech. Roh o zná. Díve býval u vsi veliký rybník, nyní
nice o
však jest vysušen a v louky promnn. Odtud na západ jest vesnice
a proto se dosti

zrná. ne píliš tvrdá

kvicí i)rocházi silnice

W

od Horní Cerekvice k N. Rychnovu
a Jistebníkem. prochází;
Hladovým
mezi dvma velikými
Sejnosty. Blíže
karrikaturisty
vesnice jest rodištm nadjného sochae
na sever od
hodiny
k Rvchnovu vtši vesnice eženice. As pl
Rohozné u skalní paty stojí pelhimovská myslivna. od níž pímo se
stoupa k stnám žulovým. Od ertova Hrádku nelze jinam než lesní

Tšen o v,

poblíž silnice,

která

rybníky.

cestou kolem samoty ..Xa šancích", kde patrný jsou zbytky vojenského
opevnného ležení, ijezpochyby z doby války .íOleté. Chodec doklopýlá
údolíkem až do
se konen silnice Rohozenské. po niž pak milým
N.

RYCHNOVA

se dostane.

Akoli

krajina

zejm

dokazuje pravdu

svou útulslov ..v i)olu tvái své chléii jísti budeš", pece msteko
pkn
návrší
noslí pekvai)í. Prostranné námstí má u svém stedu na
upraveném malebn \ynikající kostelík nezvykle rozlenného pdo-

východ
rysu s vži, založený arcibiskupem Arnoštem z Pardubic; na
severní
na
Domy
školní.
budova
jest
od kostela zahrádkou oddlena

—
stran námstí, mezi nimi
se

zámek do
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fara, jsou

ti stran stavnx';

—
úhledné.

pvodn

Na

severní stran vypíná

stávala tu tvrz v

XV.

století

\'

XVI. stol.
od LeskovcLi vystavná, z níž zstalo jen jedno sklepeni.
vyzdvižen byl zámek. Nkolik r\'bnik dodává msteku, jež v 132
domech itá ani ne tisíc obyvatel, vtšího pvabu. Z Rychnova rozbíhá se patero silnic. Pi Jihlavské jest ves Miliov. stranou smrem
k Cemírku Hojkov. Na sever jde silnice do Vyskytne: po Pelhimovské silnici pijde se na Kemešník. Být v Rychnov a nepodívat se na
tento vrch bylo by tolik jako na\-štívit Neapol a nespatit \Vsuvu.
Fot. Karel Fišer ml.

NA

ki.:emes.\iku.

Stoupá se neustále skoro hodinu

cesty

až k \esnici

Sáza\'.

Jméno loto pekvapuje, ale vys\'tluje se snadno Lim. že nedaleko
vyvrá pramen Zeli\ky. které se za staroxku íkalo ..Sázava". U Sázavy od silnice odbouje ješt píkejší xozová cesta
pra\-o do lesa.
\'

nhož

dostane

na prostrannou plošinu Kícniešnickeho
temene, kol do kola vysokvmi lesními stromy obstoupenou. Vzhru
\' levo
k ambitm poutního kostela vede alej se stromy košatými.
nkolik chalup s nezbytnou hospodou. \' právo nkolik devných prostorných bud. v nichž o ]joutích vaí a |)ekou se pokrmy pro hladové
poutníky a zxdavce. Tenkrát stává se prostranství toto skuteným
táboištm. Na nejvyšším t(;men vrchu stojí kostelík s vží ze N\T. stol..
jest trojhranný oltá, takže souasn ti mše mohou býti slouv
ženy. Na severní stran kostel obstoupen jest budovou školní, nejvyšší
z

nm

se chfidec

:

—
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farni.
školou v kraji láhorskrm l7(.?. m n. m.). na vychodr bu(ln\ ou
západu
k
ambity,
kde by.lli lokalista drkanslvi pelhimovského, na jihu
nad píkrým srázem strmi ješt 4 m vysoká skalka
to

jest volno.
s

kížem.

vše

vkol

hled \elmi

'íli

volným, nebof
Jen odtud jest rozhled s Kemešniku ješt
ale
za to jest roz-mrky.
a
buky
mohutnými
jest zastínno

vdný.

Xa dalekém obzoru
Stražišt,

Fot.

dobe

zcela

povznášejí

Hory Bafkovy a Svidníku a celá pásma

Bohumil

se

známé

souvisících

\-reholy

hbetu

Fišer.

SLUŽATIvY.

V bližších

koninách,

hlavn k

severu,

zalesknou se

rozsáhlvch rvbník Kladin.-kvch a etné visky

bližší

hladiny obou
vzdálenjší,

a

Spousta lesní v popedí
zapadlé mezi" lesikv. zlahodiuiji celý obraz.
jest celkem pohodlný,
iní malebnou stafáž. Sestup po srázu severním
upravená cesta až k místu na úboí, kde vyvera
ponvadž je tu
jest na tisíce:
..zázranv pramen". Jest to pramen obasný, jakých
spousty
nesmírné
roztáni
jarním
po
nkde v dutin horv nashromáždí se
vytékati.
pone
hrdla
svého
snhu množst\'i vodv a ta když dostoupí
pokládá to za jakousi
Prostý lid neumjící si úkazu toho vysvéthti.
poutí, jakoby
posvátnost tím spíše, že voda objevuje se v dob ped
lét voda opt se ztraci.
tedy k vli pouti se dostavovala. V pozdním

pkn
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Díve bývala

tu malá kaplika nad kamennou nádržkou; lidu hyxalo
zázrané vody k umakání. Ten um\'val si chorou nohu. jiný ruku.
jin\' oplakoval oi.
jin\' douškem
zahánl neduh vnitní: nvní jest tu
zízen kamennou deskou |)ikrytý basin. z nhož voda rourou na volném míst vytéká. Vystavl jej iperný podnikatel, který jal se z vod\^

u

Kemešnické vyrábti
Trvá

sodo\'ku

ješt hodnou

to

chvíli,

obmývá bystina do Zelivky
jsou krásnými lesy
10

asi

km: jsou

i

\'

Praze

prodejnu

si

zídil.

než sestou])í se až k ])at vrchu,

spchající.

Boky Kemešnické

smrkovými. jedlov\'mi a bukovými,

Putimova pi

u vsi

a docela

jež

již

porostlv

poínajíce

Pelhimo\ské táhnou se na východ v délce
statkem obce Pelhimo\sk, Na severozápadním újjatí
silnici

dumá o s\é sla\njší minukisti \'esnice \'yskyln;i. T\'oila pvodn
svým okolím vc!ik\' dd panství bi^kLi])sk(''li(). a dokud na Kcmcš-

se

Tot

Boliiiinil

r

išer.

iík£'xr^

CH VOJNO.

mstem. Kostel založen byl r. I2'J()
Bechyn, od nhož jjochází též kostel v ervené
Chvojnov. Vystavn ze žulových kxádrQ a lomového

niku na stiíbro se dolovalo, bývala

od bisku])a Tobiáše

z

Keici a ve
kamene, jest nejpamátnjší všech kostel širokého okolí: nkteré zachovalé ásti architektonické honosí se istou a jemnou prací sloho\ou.
Jest

ásti ve slohu rtmiánském.

z

kostela na nejvyšším

z

ásti gotický.

Zbylá

míst posta\ená mohutnými zdmi

to zbytek hradu Templá, kteí tu sídleli. \'aly
dosud znalé. Zdi dosahují do \ýše I. patra, nad nímž
z\'onice. Vyskytnou protéká pramen Želixkv.

že jest

Okolí

vtší

Kemešnické

i menší

vršky

s

jest

lesíky

velice

zvlnno: kam

a ijorostlinami:

vž

svdí

opodál
o tom.

kol \'ž(> jsou
jest

prkenná

|)ohlédneš, \šude

nej\tší

\ýše dosahují
mezi hbetem kemešnickým,
Želivkou. Dolní Hejlovkou a Bélou, vrchy: ['aviíkv (f)2.S m). oba
vrchy na severu
na jihu od Strmch (pes í.oo m). \rch Rousinovasi

uprosted

koniny,

této

i

jež rozkládá se
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sk

(' l\'

ý a

rl,

m(

zi

nimiž do Želivky

s|)(''ciiá

drLihý

jcji

pramm

\)Vo-

oba vciik
K ad nsk
\'('lik(''
r y b n
ky
mezi Kemeišnikem
a Pclhiimovfm zdvilui se zna("n\- \i(h !' u li m o v s k v (6,'í2 m). kryt\'
z ásti lesem L e š o \- k o u
k severu prodlužuje se \- nižši hbet
(as 600 m). jenž pi silniei Jihhi\-ské porostlx- jest Hatmi. Pro tuto
nerovnost pudy málo kde dány byly podmínky k utvoeni \tši osady;
proto tak(' \ celé té koncMn skromn kri se jen malé visky, a krom
U'kaiii

I

i

i

j

;

;

Fot. Karel Fišer ml.

-.r

Z UDOLi HEJLOVKY.

nih ješt

veliké množství roztroušených samot, které vznikaly

na

kdysi pusté a jen

pd

ornici

promnné.

postupn

osadníky v i)0tu tvái v chudou
Rula zvtrává v píidu tžkou. uleha\ou. mlkou kd<'
pilnými

;

mže

sklon a \oda
odi)adati. plodí pece tolik, že piln}'- zemdlec
slušnou existenci obhájí. Kde \šak voda nemá odpadu, vzniká bahno
a moál. Štstí, že tu prá\ není skoro rovin jinak byla by tu neúrodná

má

:

pustina.

pi

úpatí

\^"'tší

bahniska a

mokady

zejména
\'yskytn
Kladinských rybníku, kde ani

prostírají se

Kemešnickém. potom jioblíž
Tím se také \vsvtluje.

rašelina není vzácná.

lohách jsou všude zbahnlé. ano
tryskuje pod

nohama

slatinná

i

voda

li

že louky v nižších pona \vše položených paloucích \yz

les

se stahující.
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^'

zstává

konin
stejný.

léto

-

každým krokf^m lémr

mní

se scenerie,

ale ráz

Jest to kraj zamlki\-: stopu moderního ruchu

znaí

tu

njaký hosi)odáský stroj, ale není tu nikde továrny ani dráhy, silnic
málo a cesty vozové tžko sjízdné, nebot jde to skoro ])oíád s \ršku
do \ršku. burf po kameni nebo mokadem.
Mezi pohoím KeFox. Bohumil Fišer.
mešnickým a silnicí

jen

Jihlavskou až k Pel-

himovu

jsou

vísk}'

Bran

i

tež,

Sedlišt

Pie v nice,

Rem
o v.

e n o

pi

t

í-

a

blíže Pel-

Prose.

himo\a
1

S

š o v,

\'

a

C h áKe\'

silnici

mešnick Puti m o v
\ice na západ
St r e jšo v. Pi silnici
Jihlavské Strméchy

-.Ci,iá:i

a

.'

tt:,

cxangelickou farou
b''/.e k mstu v he-

s

a

zoukfMn

potku

údolíku
Slu/átccké-

ho vtši v e sn c e
les n á. .M(',:i ^ihiicí
Jihla\ skou a Humpoi

(

)

leckou jsou Služ átk y. typická vesnice
na „Horácku", zají-

mavá zvlášt svým
statkem ís. 4.. jenž
jest starou tvrzí,

•^

sten

zachovalou;
v o j n o v,
kde ze starobvdého
kostelíka zachovala

%*#jr

Ch

dále
Z ÚDOLJ HEJLOVlvY.

se

a vž. Za \rchcm l'avliko\ým

(

)

á-

u

tchov

ky J

i

k

v.

pvodní presbyte

Ky b n e k a Zi ro v.
Kocourovy, samota
i

Poblíž Kladinských

rybník L

Kladin y,

c h o t n. nejzáže na sever P e t r k o v a C a s t o n n.
Rousinovskými pi potoku Hajkov. Na silnici Hum-

Za

níže

Za

rozlehl\''mi lesy

polecké

tku

leží

i

h o

t

el

co vy a

í

vtší vesnice Kojice, dále Onšovice a v právo pi pocípu mezi Zelivkou a Hejlovkou v kopité vyvýšenin

Rybník. V
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I) c r lUáíc. \'aif.
kde r. 185') narodil se Jan ^"al^ha.
znamenilý liadatel v oboru rostlinné fvsiologie a pathologie, nyní i^editel
zem. výzkumného ústavu hosp. v Brné. Mi loli ce a konené pi Zelivce
v úzkém údolí Klelerná. z niž jen rast na levém behu írky rozložená
náleží do okresu pelhimovského.
Až k ústí Hejlovky tvoí Zelivka hranici okresu \' tchto místech
jest již tokem i)rudk\m a vodnatým. jenž vine se asto mezi píkrými
skalnatými útesv a stránmi, brzy opt luinami lam. kde údolí se
ponkud rozšiuje. Kraji tomu pi Zelixce íká se také .Horácko" nebo
Zálesí. Lid zachoval si tu ješt mnoho z pvodního staroeského rázu
a mnohé staré obyeje.

staré vísky

;

Fot, Karel Fišer ml.

STATEK V POBISTRYCI.
Xejxtší ást okresu Pelhimovského zabírá úvodí íky Hejlovky.
\'y\rá ])od vrchem Bukem (698 m) u Krumvaldu na hranici
Kamenická, a chladíc své vody stále stíny lesními, obtéká na severozápad vynikající zalesnný \Tch \'orlo\- (674 m). po veliké oklice vymaní se konen z les a napluje veliký rybník Hejlov, kde pi v\'toku svém po umle seslaxených skaliskách v lesní tišin tvoí krásné
vodopády, naež na západní stran obtékajíc
lesnat}' vrch Hejlov,
u Vlásenice a potom u dvora a mlýna Chodce dvakráte schová
se pod mosty silniními, prodírá se potom malebn\'m skalnatým údolím
mezi Lipicí a Cakovicemi. naež u mostu Bácovskho mní
svj smr v celku na xýchod a mnohými vtšími menšími oklikami
vine se pod H o d jov cemi. mezi K ra s k o vicemi a P o bis t rýc
malebné vsi s rázovitými eskými grunty, spojí se s Blou od Pelhimova sem spchající, pak obraci se k severozápadu a klikatým tokem
i

i

i

spchá

k Zelivce.

s

níž se

\

mlkém,

í

i,

ale

širokém eišti spojuje. Po-

244

íci Heilo\'ky náleží bez odporu k nejkrásnjším i)arliím
moi"a\'ské \ysorin}'

;

tlo ásti rcskomálo
Zelivky. Trnavy

škodíi jen. že je \šude lak odlehlé a proto

známé. Maleijnjší jsou snad ješté jen nkteré jiarlie
a Sázavy. Nkterá místa zvlášt ])i dolním toku pod S v
jsou

pímo

é p ra v

i

i

c e

m

i

úchvatná.

\Vpoítávati všechny potky a bystiny do Hejlo\ky ústící není
možno, ale pipomenouti jest. že množstxi jich pro tuto koninu jest
práv charakteristické. I kdyby ptida byla pouhou planinou, již tyto
potky místy hluboko rozryvaji. rozlenily by krajinu tak. že j)lanina
nebyla by nijak jednotxárnou. ncijot
menší loky mají vtšinou ijehy
své. netekou-li i)ráv lesem, osazeny koxinami. \rbovim a olšemi:
k tomu pak pimyslcme si místo [)lošiny povrch |)udy \ícc nclx) mén
i

Fol. Karel Fišer ml.

HOUSEROVKA
(V

POZADÍ

HBET

NADÁVEK).

lesíky proslou|)ený. a máme lak z hrul^a celkový
z\'lnný a lesy
kraje.
Nikoli nedostatek krajinného pvabu, nýbrž nedonázor tohoto
statek moderního prmyslového ruchu \zbuzuje kraji tomuto náladu
melancholickou. Kdo chce ujíti ži\'otu rušnc^mu a touží po uklitlnní
mysli, zde je mže najíti. To platí \ubec o \-eliké ásti \'vsoiny eskomoravské.
Z pítoku Hejlovinvch d\a |)ece zasluhují |)o\'šímnutí. Jest to
l)otok Xo\ocerek\'ick\'. xznikajíci \' KamcMiicku u Lhotky LidmaiTSké
na úi)alí Laslovky. tekoucí smrem západním a jjod \'l;isenicí do
Hejlovky vpadajicí. Mocnjší jest Blá. pramenící na Poátecku na
vrchu u vsi Blé ve výši 707 m. na pedlu \od. Nehledíc k etným
mf^nším oklikám zachovává stále smr severní až ku svému ústi pod
\'rchem Hrou u Poliistrýc. P>lá má znaný spád a po jarních rozi

nouAUch
pociíuie

Udv
bok
\a
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rozvodujr se snadno, což zejména
mstské
Pelhimov, kde do roka nkoMkrát louky a

a po vtších i.i-ivalech
se

v

Píinou

zaplavuje.

toho

jest.

že dolní a stední tok

jeji

ma

hlu-

do nistekaji.

hojné bystuiy
údolí a že s návrši po obou bezích
hbetu Kremesnickehn.
výbžky
ješt
vvchodní stran jsou to

nejsevernjší výbžek kamenické
na západní Zelenv vrch jakožto
Ve velice zvlnném povrchovinv jež Bíou hojn vodou zásobují.
rovinky, jako na pr. pod
vrchu pi"ece tu a tam shledáváme malé
mní se ve stísnné udoh
Rvnárcem. které však již nad Pelhimovem
a \'orlovem. v jejiz stedu
Blino, dále rovinka mezi Zeleným vrchem
Fot.

Bo umil

Fišer-

U VLASENICKÉHO RYBNÍKA.

rybníkem. Osady v poiíí Bele
vesnice Oustrašín s velikvm Mlvnským
stráni takka pilepená. Nad Belou
jsou pravé vískv horské, leckterá na
pod Pelhimovem na straní Rajsou- Houser o v ka a Kvnárec.
pravém po\-odí I) o b r a \ o d a
d é ti n a dále K r a s k o v c e. Xa
místy prodírá se divokým a hlubokvm
a R o v n á Pi potku, jenž
od
v; podobn divokým žlabem, západn
údolím Letná a Zají
pri
rybníku
a
nkolik
jenž tvoí
vsi Sázavv. stéká potok Nemojovský.
L e š o v, dále R a d n o v.
leží
Kemešnických
ješt v lesích
stráni nad mlýnem,
se zbvtkv bvvalé tvrze na nedaleké
í

i

ko

nmž
Nemojov

Houserovky doprovázen jest
Kamenické na
pokraováním hbetu Nadávku., výbžku to vrchoviny
Hrádku.
Homole.
Poátecku- toto pokraování tvoí etz ty vrch

a poblíž ú^tí

Pavlov.

Horní tok

Blé

u
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Kobylí hlavy a Holého kopce. Tboi íelzu osazeno jest vesnicemi
\' r a I š o v e m, C e
LI.
s t n \- m a dále na západ \' á s e n c iDrbohlaxv; na úbocM žulo\ého hbetu Zelenéiio xrchu rozloženy jsou
L [) k o \- á \' o d a, O n d v e j o \- a .\I y s e t n dále na \'vchod \' o k o \\
Jihozápadní kout okresu vyplují osady Nová ves pod ZbihovBor (|)od \'orlovem). Bož<\iov (pod
kou. Stíítež (pod Bukem

Mezno

i

I

1

i

i

i

I

i

;

I.

kopcem Mácovým):

osady mají pes

\'šechny tyto

(>(»)

m nadmoské

výšky.

BOŽEJOV
nicki-

jest

malý mstys se

vrchoviny. Založen byl asi
Fot.

Buhumil

oo

oby v. na jižním s\-ahu Ivamc-

staré

dob;

ve

.\l\'.

slul.

náležel

Fišer.

HRAO
rodu

\-e

Tluski^i. v

tomto

C1-:RVE.\A HEClCli.

kraji velice

rozvtvenému.

se jako majitelé Štítní. Lesko\co\é. Ostrovcoxé;

\' .\\'I.
r.

stol.

vystídali

1.^70 kou])il

jej

Jan

Leskovcc na Cerekvici. Poslední toho rodu odkázal r. 1668 klášteru
Zelivskému 2(t()(» zl. na vyzdvižení dvou oUáii ve chrámu klášterním.
vyžáda\- si. aby byl |)ijat za „bratra" a po smrti tam pochován. Panství zddili vnukové z rodu Voraéických.
R. 1837 od posledního potomka koupil je Jak. Rud. z Geymuller a Božejov pipojen k panství
Kamenickému. Nynjší zámek stojí na míst bývalého hradu, jenž pístavbami byl rozšíen

ze starobylé stavby skoro nieho se nezachove stavu neupraveném. Na výšin nad mstekem
opodál silnice jest
založený hbitvek, s nhož jest pkný rozhled. Jižní strana Božejo\'ských ddin obstoupena jest dlouhým pásmem
les Kamenických, které \- délce skoro l() km a v šíce 2 až A km
valo.

Zámek sám

;

jest

pkn

—
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okresu pelhimovskéiio. pokrývajíce široký
hí"bet Kamenické vrchoviny.
Pi novocerekvickém potoku hv.i mstys
NOVÁ CEREKVICE o 160 ol)y valehCh. kteí skoro výhradn polním
hospodástvím se zabývají. Xa prostranném námstí, v jihozápadním cípu
obstupují

hranici

jižni

I

na

výšin

obyejn

chrám

slojí

velikých

ne-

rozmr

Fot. joset

soukup.

vysokou vží byl stavn
1750—60 hrabtem
Voraickým z Pabnic. Vž

a

s

;

v letech

pvodu

jest

Ob

goga.

Xiže

staršího.

ústrani

v

jaksi

stoji

syna-

stavby vynikají

malebn ze skupiny menších domk, a lesnaté strán
dodávají

jim

imposantního

pozadí; pohled na

msteko

oken vlaku, jedoucího od
Pelhimova. u])outá každého.
z

Okolí jesl iíopité a lesnaté:

na

blízki' \'_všin,

klikat

nice

šplhává,

sloji

Oboišl
na míst

na niž

tém

se

viska P

r

sil-

vy-

o s e

-

záinekcm.

se

b\'-valé

tvrze

ze-

manské. na niž r. liWfi pipomíná se odvážlivý loupežník Mikuláš z Prosee.
Panství náleží nyní Leopoldovi svob. p. ze Šternbachu.

smrem
Kováem a

Dále

t\>mž

vrchem
kem Hejlovem jsou

ko v

i

lovce

c e a

ješt

blíže

dvr Lhotka,

mezi
rybní-

ástk Hejbývalá

zemanská tvrz, jež stávala
Xa jih od
již ve XIV. stol.
N. Cerekvice jsou vísky

PALÁC HRADU V

Chmelná

a

My si o v.

ERVENÉ

RECICI.

Z Prosee na východ

táhne se pes nkolik kopc silnice k Pelhimovu vesnicí \' lase nií,
z
níž pocházel z XV! století sedlák Mikuláš z Vlásenice. zakladatel zvláštní sekty náboženské; na jednom z kopc pi silnici
stoji kaplika s kamenem, na nmž si lid ukazuje vytlaené dlky od
kolen tohoto askety. Blíže k mstu v dolin po každé stran silnice

—
jsou

(Iva rvbiiiky.

rozmru:

hnízdi na

/.

nichž onen

nm

—
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Stráž nazvaný,

])i"av\'.

jesl.

znaných

S kopc zmínných
zejména na Kemešník.

mnoho vodního

plactxa.

daleký rozhled na vzdálené hbety a lesy.
ale kraj sám je jinak smutný.
Krajina mezi touto silnici. Hejlovkou a Bélou pod Pelhimo\em
jest již vzhledu utšenjšího: blíže k silnici Táborské nad \sí Dubo\'
zd\ihá se na široké základné vrch Aarla. od nhož opodál
c e m
m o \-. k nmuž od Chodce
k východu stoji na návrší S t. P e h
jest

i

i

i

1

Fot,

Bohumil Fišer

PELHIMOV
(OD VÝCHODU).

Táborská klikatí se jako \' horách velikými serpentinami. .Minouc
St. Pelhimov, pipojuje se k silnici Pražské: tato od rozcestí skláni
se jednak k Pelhimovu. opan\'m smrem pak stoupá, až asi po pul hodin
skláni se k mostu Bácovskému v údolí Hejlovky.
Silnice tato dobe
stavná a široká odmuje turistu štde práv pi svém stídavém
stoupáni a klesání bohatými krajinnými prospekty. S jednoho místa
nad Makovicemi dohlédnouti lze až k zíceninám Lipnickým na Humpolecku. ba až k \rchu Melechovu nad i.edi. Kemešník a vše co s nim

silnice

souvisí, nezmizí

Silnice

takka

iáljorská

s
i

obzoru.

l^ražská byly

minulého století: ped lim
Keice krkolomnou cestou

jezdilo se

pes

St.

vystavny teprve
1.
poloxiné
Pelhimova
z
na p. do ervené

Pelhimov.

\-

Lipici a Bácovice, což

24^)
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dnešnímu pokolení zdá se býti tém nemnžn\m. Z tcdio nejlépe vidti,
zanedbán by! tento kraj ješt do nedávná. Soiiasn stavla se
silnice k Jihlav
všechny ostatní jsou novjší. By! svrchovanS' ras,
aby tímto krajem zavedena byla jedna vtev dráhy transversální, jež
otevena r. 1888 odbokou z Horní Cerekvice podle Dobré Vody
k Rynárci a Pelhimovu, odtud dále k Vlásenici. Nové Cerekvici
a dále Pacovskem k Táboru a pak až k Šumav.
Na severozápad nad N. Cerekvici vstupuje z [^acovska do okresu
Pelhimovského dlouhá odnož hbetu Svídnického nejprve smrem
severozápadním, ale pak zahýbá pesn k severu, až po jakémsi sníjsk

;

Fot.

Bohumil

Fišer.

NAMÉSTI V

PELHIMOV.

ukoní se náhle vyzdviženou Horou Alašovickou nad Hoepníkeni
ve výši 609 m. Na tomto hbetu a po jeho svazích vtším dílem zalesnných jsou C ž k o v. rodišt humoristy Frant. Kubeše, Pejškov,
Žení

i

p c e. B
Rovné.

M

Bá

c e, V. O u t
c h o v c e
lesem Blou, jenž rozšiuje
se odtud na 3 — 4 km až k Trnavce, která po svém v vstoupení z Pncovska velikými oklikami petíná nejsevernjší cípek okresu Pelhimovského, aby za nedlouho pod Zeiivským klášterem s Želivkou se spojila.
Na temeni hory trí srázn holá skála .ertova", s niž otvírá se malebný' pohled na ervenou Reici ku Zelivu a krajinu za ním. Je to
zvláštní, že práv ert na biskupsk\''ch panstvích (Rychnovsku a e-

L

a

i

i

iku) ml

i

t

t

i

c e,

i

1

o

Mašovická hora

tolik

nemovitosti!

t

i

c e,

c o v

jest porostlá

i

i

—
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Biskupova, rozkládá se pi malém potku
skoro skr\'vá. Nejlépe jeví se píchozím od
v mlké kotlin,
strany Pelhimovské. Silnice od Bácovského mostu pekrouje poboní východní vtev zmínné Svidnick odnože, jež od vrchu Housková nad
Bilticemi se oddluje a krajinu eikou obloukovit až k Želivce
lemuje. Když pak zase silnice k Reici se níží, zjeví se v levo, nikoli
hrad. Pvodn nebyl
na skále, nýbrž ve sníženém terrainu,
jeho
zakládalo
se
v tom, že hluboké píkopy
tak rozlehl}'. Zpevnní
kolkolem hradu nadýmaly se vodou z blízk\'ch rybník. Píkopy jsou nyní
zasypánv a promnny v sady. Pdorys hradu jest nepravidelný šestiúhelník: oba západní rohy mnohoboké bašty se stechami jehlancovi-

ERVENÁ EICE,

též

v níž msto se

eiky

Fot.

Bohumil

Fišer.

KOSTEL

P.

MARIE V PELHIMOVE.

nyní dobrou krytinu; nedávno ješt krovy místy obnažené žalo\aly na své spuštní. Strana jižní byla nejstarší; uprosted
trí vzhru tyhranná lidomorna. Vnitní prostranství jest pepaženo
korridorem se starxmii sgrafitty, ímž vzniká dvé nádvoí, kde
vztyují se ješt dv vže. Vchod do hradu jest z námstí od strany
severní po most nyní klenutém; tato strana obydlená jest vbec nejzachovalejší, zejména pkn\' okrouhlý arký s cibulovitou stíškou dodává jí pkného vzhledu. Jiné obydlené kídlo paláce obráceno jest
k v5'cho(iu nalevo od vjezdu. Pvodn tu bývala asi jen tvrz. V zámku
jsou kanceláe panství a byty jeho úedník.
Budiž pipomenuto, že
skoro desetina pdy okresu Pelhimovského náleží arcibiskupst\-í.
Farní kostel nachází se za námstím na východní stran msteka na
skalním ostrohu; biskup Dobeš kázal asi r. 1283 na zpsob hradu
tými, máji

-
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prostranné; obyvatelstvo
hospodáství a drobná emesla
v potu asi 1200 jest výhradn na polní
panského pivovaru a lihovaru není tu jmého prodkázáno
Trnavce jest papírna. Behy
myslu malou plhodinku na sever pi
brzy
vzrušující pohled
opt
poskytuji

tvrdými

zdmi

jej

obehnati.

Námstí

jest

Krom

•

Trnaviny v tchto koninách
za ekou dospje silnice vsi Kelovic

;

jež ovládá tento cípek okresu,

malá víska Jiiky.
eice hlavním sídlem údlu biskupského od
Za stará byla
Pelhimovský zabíral, a zstala
1144 jenž tém celý nvnjší okres
r
rozsahem a lidkdyž r. 1225. >elhimov byl založen a ji
jím ješt
dkanátu, jenž r. 1350 ítal
natostí pevýšil, nebot byla sídlem župy

nebot za ní

jest již jen

.

i

i

Fot.

Bohumil

Fišer.

STAROBYLÉ DOMY V

PELHIMOV.

44 farních kostel z okolí a sousedil se
skou áslavskou a Moravou. R. 1417
zboží eické a pelhimovské ve 4000
lankoví z Chotmic, jinak ze Svídnice
jejich života.

župami: Chýnovskou Vltavarcibiskup Konrád

z

Vechty

kopách groš pr.
synu Jiíkovi do asu

postoupil

a jeho

brzy Recice
Janek bvl horlivv katolík: proto také Táboí
r. 1422 az
od
že
jisto,
jest
se zmocnili; o Pelhimovu

a celého zboží
Táborští tu vládli. R 1428 pido konce válek husitských hejtmane
Zižkv pítel, Mikulas
pomíná se pánem na eici bývalý osobní

Sokol

z

Lamberka.

O

nm

jest

známo, že

r.

1431 s

etnými

ozbroje-

rozsáhlého kraje

Tabority
nými zástupy a ve spojení s jinými elnými
4500 pšími a 360 vozy.
jízdnými,
uinil vpád do Rakous; táhl se 600
silné vojsko panu
Avšak na zpátení cest u Bejdova zaskoilo jej
Na tisíc lidí mrtvých
rakouských, úpln jej porazilo a koist odalo.

—
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a 700 zajatých tam Sokol zanechal.

\'

druhé polovici X\\

drželi

stol.

1599
eici v zástav Leskovcové z Leskovce. Od ddic koupil
I.S76
ianského
od
Karla
již
se
byl
Pelhimov
ian;
z
Heman
1.596 povýšeni na msto
za 23.000 kop groš z poddanství vykoupil a
ji

r.

r.

r.

Heman

tedy zbylou ást eického panství
královské se domohl.
a Rvchnovskoj r. 1608 postoupil nejstaršímu synovi Janovi
z ían, jenž za své spoluúastenství pi vzpoue stavovské odsouzen
bvl ke ztrát dvou tetin statk. Královský iiskus ocenil je na 104
tisíce kop a na rozkaz cis.
Ferdinanda II. odevzdal je
Fot. Bohiniiil Fišer.

(eiko

roku

1623

pražskému

arci-

biskupství, jež takto po 200
letech v

optné

se dostalo a

držení jich

podnes

drží.

PELHIMOV

odvozuje
své jméno od biskupa Peregrina. R. 1236 biskup Jan 11.
obsadil zdejší kostel sv. Víta

faráem. Arcibiskup
v.

Vlašim

mštanm

prodal

J.

Oko

r.

1375

všecku pravomoc

Jan z Jenštejna r. 1379
znova vysadil msto Pelhimov, uznav. že obyvatelé
mohou se íditi právy msta
Prahy. A' dobách husitsk\'-ch

a

HORNÍ BRÁN.A V PELHHIjMOVÉ ZV. RYNARECKA
(POHLED Z N.VMÉSTh.

obyvatelstvo
K.

1437

psal

se

poeštilo.

císa Sigmund

msto

Mikuláši

za-

Trkovi

Lípy a na Lipnici. |)ánu tenkrát mocnému, bezpochyby za vydatnou pomoc pi volb na krále. Pelhimov ml potom pán\' stejné
s Vlašimí, ale své samostatné hejtmany. Byl obehnán hradbami, ale
hradu nebo tvrze ješt nebylo. R. 1446 svolán byl do Pelhimova
snm, kde usneseno, aby císa Bedich jako poruník Ladislava Pohrobka svence svého do ech poslal, a krom toho aby se postaral
u papeže o potvrzení Rokycana za arcibiskupa. Ponvadž císa toho
nedbal, svolán byl v lednu 1449 druhý, na to v dubnu 1450 tetí,
a v srpnu 1451 tvrtý snm, na nmž strany konen se smíily. Slavnost
smíení konána hlun na hrad Kamen u Pacova, jenž té doby
patil Oldichovi z Rožmberka. Teprve po r. 1550, když panství Pelhimovské koupil Adam z ian. byl panský
rozšíen a promnn
v zámek. Panským bytem bvl jen do r. 1576. kdv Pelhimovští se
z

dm

—
z

poddanství

což

\vkoupili.

s
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povolením císae Ivudolfa

11.

desky

v

ddictví zpupné promzemské vtleno a zboží dosaváde zástavní
nno. Od té doby nikdo na zámku nebydlel, le jen když mstem
\-

ale když r. 1582 slioi<'la radnice, sNolávala se
do
veliké
sín zámecké a ponenáhle celé slavení \' radmstská rada
nici promnno. Po zavedení státních iiíad propjen zámek k úelm
soudním a pistavna vznice. Dkanský chrám sw Bartolomje^ býval

procházelo;

vojsko

pvodn
Po

zámeckou

ka|)lí.

která l)\la trojlodní.

I'"arnim stal se

\51(i.

r.

nkolikerých

požárech
byl asto opravován. R. 1724
byl o 5V2 sáhu prodloužen
a r. 1836 západní ást od vže

Fot.

Bohumil

Fišer,

(boží hrob) pi^istavna a do-

plnna. Téhož roku zavezen
na té stran parkán, takže
tudy stal se volným prchod
mezi
od solnické silnice
kostelem a dkanstvím do
námstí. Zárove prolomen
v západní zdi nynjší hhuní
vyzdvižena byla
vchod.
též r. 1576 ze základ na
obdélníkovém pdorysu. I\(;
krovu jest vysoká AO m. od

Vž

tud

ke

špici

tedy 62 m.

vláku

hodiny od

jenž
lo.

jest

každé

veerní

odtrubuje.

ranní

pa-

kol do kola a byt pro

hlásného,

vže

32 m, v celku

Nad okny má

—

HORNÍ BRÁNA V

noci
ilo

a

mdí

1576
má vž také z
pknou
lucernou
a
Bái vže s
r.

iní velice

pkný

z

pobila.

gruntu

Bývalý
stavnou,

železnx^m plechem,

dojem.

služby gymnasijniho žactva.
nyní jest prostora upravena
ložen potom za

OD NÁDRAŽÍ).

'A.

>Sti^echa

krásn lenna

vítsko'

pobitá,

PELHIMOV ZV. RYNARtiCKÁ

(POHI.El) Z ULICE

Ped

farní

kostel

Svato-

ale opodál kostela.

blošed nateným,

Nyní se kostela používá pro bohosto lety bv\-al

kolem

nho

hbitox

;

námstí s malým sadem. Hbitov pemsto ku ka[)li Panny Marie (z r. 1708) i)i silnici ná-

ponvadž

\'

nyní se nahlíží, že v zdravotním ohledu jest to
na závadu, a že jednou buile toho místa zapotebí ku rozšiování msta.
ped nkolika lety založen hbito\' no\v daleko od msta na pláni
dražní, a

již

pi silnici Kemešnick.
Pkné, veliké, žulovými kostkami dláždné námstí honosí se
nkolika domy ze XVI. stol. se zajímavými šlíly a starobylým uspoza škrobárnou.

ádánim vnitních
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Ješt lze seznati, co byl staroeský mazminulého století bylo ješt kol do kola námstí
podloubí; nedostatek smyslu pro zachování starobylosti zavinil, že
v nkolika letech zastaveno všechno. Nkolik star^ch štít vykazuje

V

haus.

též ulice

jakož

i

letech

místností.

70.

Podbradova

druhá, východní

starých dob.

ale též

z

brán vedoucí. Brána tato.
Jihlavská) jsou nejen milými pamtníky
nemalou okrasou. Tetí brána, západní,

námstí k

(t.

mstu

jižní

zv.

nemá
Fot.

Bohumil

Fišer.

vže,

již

ale zachovalo

prchodem v prodlouženém kídle
se z ní klenutí, které jest

bývalého zámku. K ni piléhá
zvení ješt zachovalá ást
hradeb se stílnami. Zbytky
hradeb, jež

msto pi jižní stran

obtáely, na mnohých místech
ješt vynikají. Bývalé píkopy
jsou zavezeny a v zahrady a
parkány promnny. V celku
msto iní dojem, jakoby tu
minulost zápasila s moderní
piLomností. Stavební ruch posledních
jež zdálo

let

mní

rychle

msto,

se býti svou velkou

minulostí v lethargický spánek

ukolébáno. Po bitv blohorské

nezstalo ušeteno kcnliskace,
akoli nemohlo se mu dokázati
pímé úastenství v odboji,
jakož
pes to, že r. 1618 ode
dne 5. záí pes 6 nedl císaské
\ojcko pod Dampierrem a Buquoyem vychová\'alo ale když
dne 4. listopadu téhož roku
Thurn se svou jízdou za noní
i

ZBYTEK HRADEB U ZAPADNI BRÁNY
V PELHKIMO\'.
(jcihy

/.c

a Lipln

soboly
jiorazil.

;

n;i
nedli cisaskc' v ležení u Pelhimova
lakže zástup\' Dampierreovy dílem k Jihlav

pepadl
se roz-

Pclhimovšli stejn laskav pijali vojsko stavovské, což jim
))otom kladeno bylo za takovou vinu. že jim odato statk za 100.000
kop mís. Po dlouhých j^rosbách byly jim však opt r. 1627 navrácen}'.
U. I64.S po n(>štaslnr bitv u Jankova Pelhimovští od Švéd velice byli
utiskováni, dvojím xýi^alným skoro ožebraeni,
pece rok na to
zliiiubnému |)ož;mu. jenž zjiustošil skoro celé msto, neušli. Tím byl
ro/;\oj msta na dluuho zaražen.
Thudé. neschdné okolí nedávalo
l)r;iiily,

a

—
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podntu k náležitému rozvoji. Velikého bohatství les neb^^lo
možno nijak využitkovati pro úplný nedostatek komunikací. Pes to
však pece již v r. 1680 vyjednával magistrát s Piaristy o zízení škol
latinsk\>ch, k emuž však teprve r. 1762 došlo. Avšak již r. 1781 šestitidní gymnasium cis.
také

Josefem

II..

jenž nechtl

Fot. k. Fišer mi.

strpti v Cechách více

gymnasií než 13. zrušeno a nahrazeno nm.
školou normální. — Ve
válkách napoleonských
1800

r.

v

1804

a

Pelhimov

leželi

Rusové,

rohu 1805 a 1809 Francouzi a Bavoráci, kteí
obyvatelstvo v
i v okolí znan ochu-

mst

Pes to rozkvtem
emesla soukennického
dili.

mšíané

brzy

zase

si

Z muž, které
Pelhimov zrodil, nejpomohli.

slavnjším stal se Miz Pelhimova, zv.

kuláš

Hned

jinak Biskupec.

pi poátcích náboženského hnutí od

pi stran,

stál

diskem

stese Tábor.
zvolen od

stal

R. 1420 byl

knžstva
on

urit

1400

r.

za

jejíž

biskupa;

vytkl a ustálil

zvláštnosti

uení Tábo-

rv,a potom také všude
neohrožen a ohniv
zastával. Na koncilu Basilejském

ríT^^í-'?^
*'-^^

r.

..

a5l-r*?>-;*
•

'mm.

f*f

DOLiNÍ

HRÁNA V PELHIMOSÉ,

>L

ZV. JIHLAVSKÁ.

1433 mluvil

skvle. Jeho stanovisko bylo však vždy umírnné a ludiž ku \ vjfdnávání
zpsobilé. Rokycanu si znepátelil a když Jií byl králem zxolen. odvezen
Mikuláš na Podbrady a tu chován asi do r. 1457. kdy zemel. Pozdji
vynikli: Adam Cholossius, latinsk\' básník, Pavel z Pelhimova, professor
universitní,

se v

Matj

z

Pelhimova, mistr svobodných umní.
Schulz. nvnjši rada zem. soudu

Pelhimov Antonín

H. 1852 narodil
\-

Král.

Dvoe.
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, Soudící
a souzení". ..Xa vážkách sprav diamat, vydav .Dorn" a j. R. 1871 domohlo
se msto zízení nižš. real. gymn. obec, jež r. 1885 rozšíeno na vyššía r. 1892 sestátnno. PrvS-m editelem jeho (až do r. 1905) byl neunavnj'^
tvrce ítanek pro gymnasia
mšf. škol, Václav
pekladatel, jakož
Pestavny
Petrfi. Novou budovou gymnasijní zapoal stavební ruch.
nkteré domy na námstí, stará neúhledná solnice z r. 1708 za zámkem
se stál\-m divadlem a sokolovnou.
promnna \- iM-()storn\- .Xárodni

Vvdal dva svazky

belletrie

vedlnosti" a zkusil se

i

i

i

dm

F<it.

Eííhiitn

1

lišer.

dolní BR.ANA v PELHIMOVE.
1

POHLED OD NEMOCNICE).

na míst bývalého panského d\ora zbudována r. 1898 moderní škola
pro dívk)'. ze staré nemocnice vystavna nová budova poštovní, pi
silnici Jihlavské zízena krásná, pímým požadavkm vyhovující nemocnice nová. na pozemcích b\'valé panské zahrady u špýcharu dobudována nová budova soudní; v létech 80. ze základu vyzdvižena
nová gotická kaple Kalvárie za mstem, pozdji upraveno okolí kaple
hbitovní, rozšíena a vyrovnána silnice k nádraží, msto opateno
vodovodem a no\ou kanalisací též více nových soukromých dom
pispívá k okrase msta. V tsném sousedství msta bažinaté louky
a moály pi \alše podél Blé petvoeny v útulné sady. Zkrátka
:
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msto

se

již

mu kyne pkná

ze své ztrnulosti probudilo a zajisté

liu-

Po bývalém kvetoucím
tu jest zejm patrn\'.
doucnost. Vliv dráhy
soukcnnictví není tu již dávno potuchy, ale za to vyvinul se jiný pri

U

mysl.

jedna

z

mnoho

nádraží

lidí

továrna Hrdinova na kartáe a šttky jest
Rakousku pro tyto výrobky též ti^i plelárny
Dále budtež pipomenuly továrna na perlefové zboží,

stojící

nejvtších
obživují.

v

;

cementárna, právováren\'' parostrojni pivovar, lihovar a škrobárna.
kulturním slouží tiskárna, dv knihkupectví, veejná ítárna
obesílané trhj- na dobytek hovzí a kon svdí
a knihovna.
o tom, že v okrese pstování dobytka slušná pée se vnuje. Také

Úelm

etn

Fot

Bohumil

Fišer.

4^^

'

1.::^

DOLNÍ BRÁNA V PELHIMOVE
(POHLED Z NÁMÉSTij

co jest hlavním zamstnáním obyRohozenskvch a \^yskylenKemešnických.
vatelstva okresu. Z les
loupaného, jež odtud po
ských piváží se mnoho díví kmenového
trhy obilní a zvlášt na len znaí,

i

dráze dále na stavby nebo do továren na cellulosu se odváži.
vzdálenjšímu okolí
Veliká obecní kruhová cihelna mnoho mstu
prospívá.
Msto ítalo r. I'^<M) ve '^92 domech 4121 obyvatel. \' okrese
celém napoítáno bylo 29.439 duší na rozloze 4I9'22 km'-, tudíž asi
70 na
km-. Z veškeré pdy jest 53" o rolí. l3"/o luk. 6-4% pastvin
a plání, C^l^/e zahrad, 23-8"/o les a 3"5% pdy neplodné a vod.
i

I

Školství v okrese

za ten

as poet

v posledních

škol a tíd se

tém

asi 20

letech

zdvojnásobil.

znan pokroilo:
Krom c. k. vyš.

gymnasia

povinným kreslením

s

-
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jest

v

Pelhimov mštanská

škola

chlapecká a díví, prmj-slová škola pokraovací, obchodní škola pokraovací a dvé obecné školy ptitídní. Pokra. škola prm. jest ješt
v ervené eici. Ptitídní škola obecná jest v X. Cerekvi; tyrtídní v N. Rychnov. C. Reici, Dol. Cerekvici a ve Chvojnov; Irojtídní v Božejov, Rohozné, Vyskytne, Rynárci dvoutídní ve V. Out;

chovicích. Lipici, Hodjovicích.

Dubovicích. Oustrašín. Stíteži, Lipk.

Vod. Mezn, Dobré Vod. na Kremešníku. v Putimov. Hojkov,
Zachotín a Cejlech jednotídní v Kelovicich. Svépravicích, Lešov.
Prosei, Miliov, Mirošov, Tšenov, Radov a Strmchách. Více
mesiánských škol v okrese jest nutná poteba. Poštovní úady mají:
Pelhimov (státní). . Reice, Kelovice. ížkov, N. Ccrekvice. Lipk.
Voda. Božejov. Rynárec, N. RN-chnov. Dolní Cerekev a Vyskytná.
Farními jsou tyto obce: Pelhimov. ílokalie na Kremešníku),
:

(.".

eice,

Zachotín,

Cerekvicc,

X.

Božejov.

Vyskytná. X. Rychnov.

Lipk. Voda,

Rynárec. Chvojnov,
Cerekvice a ve Strmchách

Dol.

fara evangelická.

Karel Fišer.

OKRES KAMENICKÝ

XL.

N, L.

.\ikoli i)ez píiny jjokládá se okres Kamenický za jeden z nejchudších na vysoin eskomoravské. Dobré dv tetiny pdy vyzdviženy jsou nad 6()() /// nadmoské v\'šky. vydány jsouce bez ochrany

studenému
východnímu vtru v plen. Jen jižní
kolem X. Hlinku má polohu píznivjší a

cíp okresu, totiž kra-

i

ásten

jina

prmrn

jsouc

Okres

asi o

mí

'''67o

by vlastn ve
orné

pdy

vysvtliti

rolí.

chránnou,

nižší.

jichž

1.3-58"

„

tém
luk.

tetina

jen

0-337„

porostlá

(31",,)

zahrad,

pláni

a

vysoin eskomoravské

jest

úkaz.

dosti

pízniv\''.

ale

obyvatelstva stále

ubývá,

ponvadž

byl

ponvadž

málo a prmysl jen místy \y vinul, lim snadno
že

to

1900

r.

prmr

1

jest

za

ale

plochy vodní. V okrese napoítáno
jichž tedy na
km" pipadá pes 75. Tento

pastvin,
22.1,55.

m

293' 55 km'',

lesy: jen 46-ii3°/„ jest

obyv.

lOU

lze si

hledá živo-

bytí jinde.

Veliká rozloha les má jinak blahodárný vliv na zmírnní podnebí, které by bez nich bylo mnohem drsnjší
také prospšn psobí
lesy na vláhu pozemní, která zabrauje pílišnému vysychání pdy.
zvlášt v koninách rulového podkladu, kde rula zvtrává v ornici
více pisenatou.
nkde stahuje se lesní vláhy tolik, že iní pdu
moálovitou, a v krajinách žulových píliš tžkou a studenou. Byf
tedy podnebí celkem bylo drsné a pda mén úrodná, pece pírodní
:

a

—
pomry

tak jsou

úhrnn

o

platí

utváeny, že

—
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jistou

výhodu sebou pinášejí, která

eskomoravské vysoin vbec. Jaro zaíná

vyšších polohách až o celý
djovic, u Prahy a pod. se

msíc pozdji

tu ve
než jinde v nížinách; u Bu-

dávno oe, když zdejší kraj dímá ješt
píkrovem. Kvtnové mrazy, které '^ „kraji*
již

tžkým snhovým
kvt a rannou sadbu,

pod
nií

zaslibují zdejší vegetaci teprve v zaátcích,
takže v tom ohledu zpoždní mívá svou výhodu. Jindy dlouho trvající
sucho vypraži v rannjších krajích kde jakou traviku, a zde jílovitjší
a vlhi ornice, jakož lesní kryt mechový nevysychají tolik, aby vegei

musila zahynouti docela. Hospodáské pomry dle toho nejsou
tedy skvlé,
nikoli nejhorší. Pi tom velikém komplexu les a pomálu orné pdy a její menší výnosnosti mohlo by se íci, že
jest okres skoro pelidnn. A pece zemdlci naíkají, že není tu
dosti pracovních sil, akoli není tu prmyslu v tch rozmrech, aby
se mohlo íci, že absorbuje všechny síly pracovní.
Má to svou píinu hlavn ve veliké rozkouskovanosti vzdlávané
pdy. Kdo cestoval na p. krajinou ernovickou, lomu zajisté padly
tace

a

mrn

do oka uzounké pruhy polí; rzná zelei a barva plodin
ornice iní
z daleka dojem, jakoby návrší popnuta byla barevnými Ikalouny. Jest
to následek stálého dlení pozemk mezi potomstvo, ovšem na újmu
výnosnosti pdy. Nejen že veliký poet mezí zmenšuje plochu plodnou,
ale
obdlávání pozemk jest obtížné a náležité stídání osiva skoro
i

i

nemožné.
kouscích

Za tch okolností
polí

jest

mnoho

rodin,

které

pi nkolika

a dvou nejvýše tech kravikách musi celoroní živobytí

obdlávání políek obstarali musí práv zase jen tmi
kravikami, snadno lze pochopiti, že dobytálka utahaná mnoho užitku
po vsích. Tato rozdrobenost
nedají. Tak jest tomu v mstekách
pdy pináší sebou možnost, aby chudší lovk opatil si kousek
pi nejnuznjším živobytí nerad
pole, a jakmile toho docílí, potom
se dává najímati do práce; nanejvýš jednotlivci navzájem si pomávytžiti;

a že

i

i

i

vtší hospodá dostatek |)racovních sil obyejn zjednati si
nemže. Tak poznenáhlu, ale stále víc a víc odkázán jest na stroje
hospodáské, nebo hledí využitkovali tlesn\'ch sil nedosplé mládeže
na újmu všeobecného vzdlání. Hospodaení vbec dje se ješt málo
leckteré následování hodné píklady, dokazují, že mohlo
racionelné,
více. Dlužno také doznati, že alkohol mnoho
mnohem
by se docíliti
hají, ale

a

užiteným inm potebné energie zbavuje.
Vypnulina eskomoraxská v okrese kamenickém zahrnuje se
obyejn spoleným jménem „vrchovina Kamenická'". Teba že pílidí

demoralisujc a k

pomry v celku byly tu asi stejné, pece markantn
tato v nkolik význaných pruh. Jsou to: I. hbet
kopina
rozlišuje se
hbet Peleck>\ k nimž lze piaditi
ernovický, 2. hbet Deštenský,
ješt 4. hbet Nadávek.
rodní

i

podnební

'^.

—

2o0

-

Soubžn s horským hbetem Svídnickým ])n jižní hranici okresu
Pacovského táhne se nejsevernjší hbet vrchoviny Kamenické; vzdálenost nejsyšši áry obou hbetu iní prmrn jen asi 4 — 5 km. Na
západ poíná hbet Cernovickv \Tchem Podstupským (610 m) as
I'
hodiny sev. od Deštné a míí k severov\-chodu. Mezi Chválkovem
a Vikosovicemi zdvnhají se z nho dva znamenitjší vrchy; Chválkovsk}' dosahuje 671 m. onen u A"ikosovic, zvan\' Tluiny, 684 m. V Kýlová dosáhne 689 m a pak se v té výši stále drží. až nad Hojavou
dopne se 712 m, potom trochu poklesává, ale u Markvarecké myslivny
.,

u vsi ješt pi 680 m se drží a tak zdvižen vstupuje na pdu okresu
Pelhimovského, aby u výši 674 m konil vrchem Vorlovem.
po ci^lé své délce jest rozlehlými lesy porostlý. Xa sever proti Moravci (v Pasovskui a ])roli X. Cerekvici (v Pelhimov-kul \ysilá nižší
odnože, které se tam snižují.
Proti vrchu Lastovce ve hbetu Svidnickém poxysazuje hbet
Cernovickv jako pední hlídku soubžné kratší pásmo, pi jehož západním svahu leží vesnice Svatava, pi \'ýchodním vesnice Lidmadostihuje
ob silnicí spojen, která dále za Svatavou a
Cernovic. za Lidmaní prodlužuje se k Moravci a dále k Pelhimovu.
Xejvyššiho bodu dosahuje KižovS^m xrchem ve výši 683 m.
Mezi hbetem Svídnickým a timlo pásmem vzniká dlouhé úžlabí.
pi nkolika rybnících b\'valá tvrz Lhotka, do nedávná dvr
V
a nyní mysiixna. nebot polnosti její ureny jsou k úplnému zalesnní:
zde nachází se též umlý chov pstruh velkostatku ernovického. Z bažin
vytékají dva potoky; na v\'chod Xovocerekvický. na západ vodnatý
potek, jenž vykoupav se ve tech vtších rybnících žene ernovickou pilu. protéká v parku umle do skály vytesaným korytem, aby
za nedlouho pipojil se k potoku ernovickému. jenž vody své s \\chod. úboi Svídnického od Moudrova (v Pacovsku) také nkolika rybníky a Cernovicemi sem zavedl vniknuv pak do katastru obce Dobešovské pi hranici okresu pijme s pravá od
(v Pacovsku) Javorniku, pak iní asi 9 km k jihozápadní hranici okresu a obrátí se
na západ, aby v Sobslavi Lužnici sesílil.
Jakmile turista picházející bud silnicí Táborskou v právo Svidníku, nebo Pacovskou mezi Svidníkem a Lastovkou do krajiny ernodostoupí nejvyššího bodu, zjeví se mu malá kotlina 2 — 3 km
\ ické.
široká mezi obma zmínnými hbety horskými, z jejíhož dna menší
\lny zemní tu a tam se vynoují; v jejím
ukryto jest msteko
1'zkokolejná
CERNOVICE.
dráha sjíždjíc k msteku po úboí
Svidníku iní velikou okliku, naež tsn za Cernovicemi pebhnuvši
po vysoké navážce úzké údolíko potoka, prkopem ve skále razí
cestu do v\''šin kamenické vrchoviny ke Chválkovu. Velnice. Kamenici, X. Etinku a Jind. Hradci. Pod Cernovicemi kotlina se rozšiuje
i

Tém

Vakovém

nm

;

Kee

ln

2t>l

a

mní

nenáhle v rovinu úvodí Polužnického.

jejíž

stedem táhne

se

Sobslavská. Ve vzdálenosti asi 6 km zdvihá se z roviny náhle
\ysoký skalnatý vrchol se zíceninami Choustnickymi, jehož zalesnné
tém se všech stran malebn se spatuje.
silnice

ernovice

jsou chudé horské

msto

mén

s

2000 obyv..

jichž

hlavní

emesla. Jest
obživou jest polní hospodaení,
na zboží brašnáské
v poslední dob zavádí se pletení bavlnných
výrobk, jakož umlé kvtinástvi. Pi \elkostatku jest lihovar a pila.
tu jediná

továrna

;

i

Fot. Karel Fišer

nil.
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CERNOVICE
(OD SEVERUl.

Pro vzdálenost jiných vtších míst staly se ernovice jaksi obchodním
okolí; také týdenní trh}' na dobytek jsou z daleka
obesílány. astými požáry msto mnoho utrplo a zchudlo; proto není
tu výstavnosti. Zámek stojí v nejnižší poloze, obklopen krásnSmi parkem,
bývalou oborou, v níž jeleni bývali chováni. V pirozeném parku tom
jsou tak pvabné partie, že zvláštním kouzlem zejména v dob jarní
pímo pekvapují. Však
sama silnice kolem zámku serpentinami
k R5'tovu a dále ke Kamenici se vyšplhávající se svými mohutnými
osýkami a po levé stran krásn\'mi alejemi, lesíky a remízy doprová-

stediskem celého

i
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zená, jest jakoby ástí prodlouženého parku. Rozhled od myslivny
Rýtovské zvlášt ke Svidnickému hbetu vtiskuje se v pamf trvale.

Cernovice bývaly prvotn vsi ve farnosti Dobešovské. Ve 14.
století mly již svj kostel, který až do r. 1490 bylfilialním Dobešovského. Cernovice se Svatavou, Vlkosovicemi, Bohdalinem. Velnikou,
Dobešovem, Hojovicemi, Rýtovem, Benešovem a lesy v okolí Deštné
a Beziny picházejí v urbái rožemberském z r. 1379 jako ást panství
Choustnického jako majetek Oldicha z Rožemberku, pi jehož rodu
zstaly až do r. 1531. Tenkrát bratí Jošt a Petr z R. potebujíce mnoho
penz na v\'pravy proti Turkm, jež cis. Ferdinand 1. podnikal, zastavili platy v Cernovicích a Deštné
z Hradce, od niž se 9200
kop gr. eských vypjili teprve r. 1581 jeden z jejich potomk. Petr

Ann

;

Vok, zboží to zase vyplatil. Týž r. 1592 stav se jedin\'m \iadaem
a držitelem všech panství rožemberskSxh, aby se zbavil dluh, jal se
nkterá zboží rozprodávati ten osud stihl též panství Chouslnické.
Pi popisu r. 1593 shledáno, že v Cernovicích jest 113, v Deštném
95 osedlých. R. 1597 prodal Petr Vok zboží Cernovické se tymi vesnicemi a nkterými lesy paní Mandalén Malovcové z Lisova na Kamenici za 25.000 kop míš. Od té doby Cernovice sdileh' spolenx' osud
s Kamenici a propadly tudíž také konfiskaci. R. 1641 panství Kamenické bylo rozdleno, a tu dvr Vodnou a msteko Cernovice s vesnicemi ujal Bartolomj de Lasaga y Paradis. R. 1704 Eleonora Renata, roz. Paradisová prodala je Kryštofovi Voraickému z Pabnic,
jehož syn Kryštof pustil je r. 1721 Frant. Karlovi hr. \'chynskému.
Pozdji dostalo se panství hrabatm ze Šternberka, od r. 1803 Zessnerm ze Spitzenberka, od r. 1823 drželi je knížata ze Schonburka
a za naši pamti rodina \'eithova. Nyní jest majitelkou hrab. Amalie
z Reichenb*achu-Lesonic.
Hrab Slernberk postavil r. 1730 shoelý
kostel v nynjší podob. Po zrušeni fary Dobešovské r. 1821 povýšena
zdejší fara na dkanství r. 1824.
;

V

Cernovicích narodil se r. 1569 Jan Cernovick}-. bakalá vys.
lalinskv- veršovec; nejsa katolíkem a nechtje se
zbýti své víry odsthoval se do Sas, kde r. 1633 v Pern zemel.

uení pražského a

R. 1821 dne 21. dubna spatil tu svtlo svta Vojtch VejškrabBiohrobský, uitel a básník, jenž v Blovicích psobil spolen s VackemKamenickým a kde r. 1869 zemel. Nkteré básn a deklamace jeho
i

vydané r. 1883 Ant. Šnajdaufem vynikají lahodnou formou, pknými
jiný
myšlénkami a vroucností citu. Básnickou vlohou nadán byl
zdejší rodák, p. Kreja, jenž brzy po vydání , Portrét básnických"
i

a zde jest pochován. V zámku
narodil se Richard Purghart jakožto- syn vrchního, výtený agrikulturní spisovatel a uitel.
r.

1902 v mladistvém ješt

vku zemel

—
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Severní svah Cernovického hbetu jest dosti hust osazen. Z LidFr. Pravoslav Volák, jenž v letech óOtS^ch min. stol.
polštiny suchopár tehdejší literatury eské vydatn
peklady
z
svými
oživoval; zemel r. 1865 jako koncipista zem. výboru v Praze. Okolí
Lidmaské i se vsí Huntonem, jež r. 1379 byla již zašlá, náleželo pvodn arcibiskupství Pražskému a to k ervené eici. V
zachovala se gotická presbyte býv. farního kostela, jež pochází asi
z konce 13. stol., a jež nyní slouží za kapli; lodi chrámové užívá se
všedním. Po potoce ernovickém dojde se rozkošného zák
ní a

n pocházel

Dobešov

úelm

„Panských Mlýn", a dále Cihelen, jež jsou ješt souástí
Dobešova, a odtud cestou vzhru k lesu a pes les vede cesta do Hojovic se zbytky tvrze, pocházející ze 16. stol.; kostel je z po. 18.
koutí

století.

Ve Chvál kove
Fot. Karel Fišer

jest

dvr

a lihovar.

st.

Jí
'

•

J

NAMÉSTI V EKNOVICICH.

strana

Jižní

hbetu Cernovického

jest

mnohem

lenitjší,

nebot

vykazuje nkolik odnoží, horskými potky od sebe oddlených. Hlavní
z tchto tok jest Kamenická, pramenící u Krumvaldu pod Bukem;
probíhá rybníkem Hutníkem nad Praví kovem, potom rybníkem
Dvouhrázn\'m a Hemaským a po koupeli v zámeckém rybníku spchá
na jih ke Zdaru, N. Etinku, až u Jarošova spojí se se Zirovnikou;
soutok dostává pak jméno Nežárka. — V Hemaském rybníku pidává se k ní u J o h a n k y potek Tmický, do Zámeckého rybníku
potek Dráchovský, jenž unikl ze zajetí rybníku Klínotu; pod mstem
Kamenická sesiluje se potokem Brádelským, jenž vyvraje v Pechov
lese na vých. boku vrchu Tluin, spchá na jih k Bohdalinu a Velnice, a napojiv nkolik menších rybníkv, obrací se na jv. a konen
proplouživ se táhlým rybníkem Kalichem pod vsí Gabrielkou, spoine v
Kamenicky. — Sám arci nasytí se cestou nkolika bysti-

ln

— 2M nejvtší jest ona. jež pichází
revíru Hufského a
potokem Brádelským se spojuje.
Tok\' tchto bystin znamenají zárove r\'hy. jimiž vrchovina
Kamenická na své jižní stran jest rozljrázdna na nkolik odnoží.
Z nich nejznamenitjší jest ona. jež u vrchu flurin odbouje na jih a
námi.
u

z

nichž

Vrelniky

tak

v.

s

hbet ernovickx'

se

hbetem Deštensiíým

spojuje.

Hbet Deštenský poíná jihovýchodn msteka Deštné horou
Deštenskou (644 m).

rovnobžn

jež

pevyšuje o 130 m.

hbetem ernovickx^m
ar udržuje se asi pi 7 km

Táhne

se skoro

pesn

tak, že vzdálenost jejich nejvyš-

se

však o polovinu
kratší
silnice od Deštné
k Jind. Hradci, vyzdvihne se za nedlouho horou ihadlem do výše
689 /72, a pak jen o málo snížen optn u No\'.
St. Bozdchova zase
dopíná se 677 m. až zara/A se náhle nad údolím Brádelského potoka
a zahne podle nho k v\'chodu a pod jménem Hory Kamenité strne
nad rybníkem Kalichem, jenž se tlaí k jeho pat. Mezi Bohdalínem a
Mirotinem vydmuta jest ona odnož, jež spojuje tento hbet u Tluin
se hbetem Cernovickým. Pes ni i)esmykuje se silnice z Bohdalína
k Mnichu. \'e východním jednom záezu hbetu Deštenského roztroušena jest vtši vesnice Horní Radou. Silnice Cernovicko-Kamenická
pestupuje Cernovický hbet \-e znané v\'ši 680 m, naež po jedné
ze zmínných jižních odnoži se ponenáhlu níží. Silnice ta za Rýtovem
petíná rozlehlé lesy ernovické; toliko katastr obce Benešovské vyniká
tu jako velká mýtina kol do kola lesy obstoupená s vesnicí uprosted.
.Mýtina však asem -zaroste a vesnice zmizí.
Velkostatek skupovává
pozemky, jež ihned zalesuje. Tak tu zíti proužek vzdlaného pole,
a hned vedle nho jiný pruh. vysazený smrím, a tak se to stídá
napoád. Který hospodá se dosud drží a neprodal ješt, uiní tak
jist pozdji. Až stromy vzrostou a budou stíniti, až pda tíslovinou
zkyselí a nebude ploditi le kapradí, pesliku a mech, nebude možno
již hospodaiti. Osud této obce jest zpeetn.
Od nejvyššího bodu Cernovického hbetu (712 m) nad Hojavou
mezi potiikem Hufským a Dráchovským oddluje se dobe znatelný
pruh s horou Vrelnici (671 m) a Hebenem (661 m), jenž smrem ke
Kamenici se níží, takže Sibenn' vrch u Nové Vsi vyznaen jest výškou
jen 626 m; ovšem k mstu dol má pak znaný svah.
Úzký pruh Dráchovského výbžku mezi Dráchovským a Tmickým
potokem nese na svém plochém hbetu silniku z Tmic k Dráchovu.
dvoru Hemani a Vildmance.
Konen nejvýchodnjší odnož možno pokládati za odboku vrchu
Buku (698 m), od nhož u Krumvaldu uhýbá na jihozápad ke vsi
Knížatm a Drahoovu: až horou Smri (647 m) nad Hemaským
rybníkem se zastavuje.
ších

:

onoho. Po sníženém

I

)eštenský jest

prohl)í. jimž

])esmykne se
i

—
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Mezi záp. cípem hbetu Cernovického. hbetem Deštenským a
spojovacím pásmem oddlena jest zcela v\'znan krajina Deštenská
od ostatního okresu. Od severu a od v\'chodu svah tch dvou hbet
ponenáhlu klesá, takže vzniká dosti rozevená kotlina v šíi 6 — 10 //72,
jež na západ ku krajin Polužnické jest docela otevena.
Pda není
ovšem ješt zcela rovinou, ale jen malými vlnami zeena. Kotlina
obstoupena jest do kola lesy, jen tu a tam perušenv^mi. Od severní
hradby u Chválkova sbírají se etné bystiny v potok Deštensk\'', jenž
obtéká vesnici Mnich, Rosiku. Svtce a Deštnou, odkudž podle
Jižné plouží se do rybníka Cervenolhotského a vybavuje se pak
kolem vísky Samos o ku další pouti do vod Lužnických.
DEŠTNÁ t\oila ode dávna ást panství pán Hradeckých. Vítek,
syn Jindicha, zakladatele Jindichova Hradce, daroval v Deštné \0 lán
s rybníkem a ekou Nmeck\'m rytím.
Ti pak zde založili kostel,
který podle románského portálu a gotických píkras soud, mohl vzniknouti brzy po r. 1225 R. 1294 byla Deštná ješt vsí. R. 1354. dlili
se tyi brati o panství Hradecké a tu Menhart obdržel Deštnou, msteko s vesnicemi píslušnými. Od zadlužených pán Hradeckých
koupili Deštnou r. 1364 brati Jošt, Oldich a Jan z Rožemberka ku
panství Choustnickému. Od r. 1595. mla Deštná nového pána v osob
Viléma Rúta z Dírného, jenž ji ku ervené Lhot pipojil. Týž zemel
r. 1608. Ddicov propadli po bitv Blohorské statek a vymeli potom
ve vyhnanství v Dráždanech. Zámek ervenou Lhotu s mst. Deštnou,
1

vsi Jižnou,

Bezinu a Mnich prodal

král. fiskus

r.

1630. Ant. Brucciovi,

Po 9 letech zemel bezdtek a
po druhé Vilému Slavatovi z Chlumu. Téhož

rytmistru a nejvyššímu vachtmistru.

prodán r. 164!
roku nový pán udlil msteku,
statek

ohnm, njaké

Adam

Pavel.

Markéta,
s

ním

milosti.

Po vymení rodu

svob. paní

jež

bylo velice

Po smrti jeho
1693.

Fnfkirchnerová

r.

zuboženo válkou a

1652 držel panství syn jeho

jedna
ujala

z

ddiek, Marie

Terezie

se panství Lhotského

a

Potom se více rod v majetnictví vystídalo. R. 1599
Kateina Urbánková z Deštné pramen, jemuž se léivá moc

též Deštné.

objevila

pipisovala, a za ti léta na to v^^stavna kaple sv. Jana Ktitele. Opodál

na východ vybudována jednopatrová budova lázeská s klenutým pízemkem a mansardskou stechou. V X\TI. stol. mly lázn slavnou
povst; Balbin kladl je hned po Teplicích a Karlových Varech. Poblíž
lázn na druhé stran silnice položen jest úpravnx' hbitov, na nmž
l)ostaven\'- kovan\' kíž jednoduchých tvar s tepaným erbem na pod-

památníkem pozstatk proslulého nmeckého skladatele
Karla z Dittersdorfu, rodilého Vídeana. Krom nkolika oratorii a
symfonií složil pes 30 oper: sestárlého a opuštného ujal se baron
Ignác Stillfried. na jehož zámku ervené Lhot r. 1799. zemel. Poloha
msteka nejbližší okolí není bez pvabu, avšak kraj sám jest chudý;
stavci jest

i

~

2bt,

—

hlavn na skrovný výnos poli a dobytka odkázáno. Deštná
sama má jen 850 obyv., s ástmi msta, a to .Na stráních". .Xedbalovem". ,Za Potokem" a ,V Lázni" dohromady 1300 duši. K Deštné
obyvatelstvo

piléhá vesnice Svtce, výše na potoce pi silnici Cernovické vtší
ves .VI nich. jejíž fara umístna jest v l)v\'alé tvrzi, která kdyby ješt
mla okolo náspy a píkop}^, dosud by jako pevnost vyhlížela. Stojí
na skalnatém ostrohu a rozdlení xmitku jest dosud lakové, jako bylo
ped 300 léty. Na západ od silnice jsou vsi
lín. Anno\ice.
Drunée: severn od Deštné as 4 km \lší ves Bezina, poblíž
Nový Dvr. a dále k západu Slilfrýdov. na jz. jižné. Nco dále
pi silnici Direnské jako vila z pohádky ve spoust stromoví na skále.
obklopené do kola velik\m rybníkem, na jehož stráních les\' šumí
tklivou píse, vynouje se zpola zámek, zpola tvrz
Lhota,
o níž již nkolikrát byla zmínka. Jak libezn\' a tich}' lo koutek eského
svta tam, kde by ho nikdo netušil! Zámek arci nevyniká umlou
architekturou, ani neomrauje imposantními rozmry, ale práv ta rozkošná scenerie pírodní iní z nho snivou idyllu. Nebýti u rybníka
nkolik hospodáských a obytn\''ch slavení, vil by lovk, že je to
krásná mohyla dávno zašl\>ch
Na zámku nebydlí nikdo, leda
snad obas zavitá sem nkdo z rodiny knížat Schonburk. V poslední
dob byl sešl}' již zámek nov a
restaurován a vlastn v jakési
rodinné museum promnn. Místa tu arci není nazbyt, dvorek uvnit
stavení dost tsn\-, ale místnosti v zámku naplnny jsou obrazy, slaro-

Boe

ervená

vk.

pkn

bvlvm nábytkem, zbranmi. drah\'mi porcelánovými
dobami,
s

vbec vším. na
behu rybníka

nejbližšího

šlechtic

ku

brán

mže

i

sklennými

ná-

Klenutý most
kováním zvyšuje

býti hrd5'm.

se starožitným

pkn

dojem romantiky
též
upraxené zahrádky na úpatí skály na
míst bývalých parkán zvou a lákají k sob. \'ru nejednou obrací
se turista zpt, než odtrhne se od toho obrazu docela. — —
Na jv. stran
nad samou Kamenicí zdvižen jest asi o 70 m
;

tém

vrch Melišek jakožto poátek rázovitého hbetu Heleckého, jenž ovládá
levý beh Kamenicky. Sotva 3 km od msta u Antonky dostupuje již
662 m a za nedlouho vrcholem Peleckého kopce vyšvihne se až do
718 m a pokrauje v celku smrem sv.. stále j^i v\''ši 700 m až ke
Trojáku (,70l m) se udržuje. Mezi Pelcem a západnjšim Kozím vrchem

od Kamenice, pes Anlonku. ves Pelec k ástrovu. jiná
údolím Kamenicky' z msta k severu ražená od vsi Pravikova
k Božejovu petíná mezi vrchem Sindeln\'m a Zbihovkou severní odnože hbetu Peleckého. S \ý¥in tohoto hbetu mezi vrcholem Pelce
a Trojáku stéká na jv. k ástrovu a potom smrem jižním druh\' pramen
Nežárin. Žirovnika. Hbet Pelecký k jihu ponenáhlu svažuje se vpláíi.
na niž daleký rozhled se odtud otvírá, a která etn\'mi bystinami živi
na západ Kameniku. na východ Žirovniku
nejznanjší z nich

vede

silnice

silnice

:

-
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polok Lhotecký do Kamenicky spchající. V povodí Kamenicky
jsou osady Lase nice. Lhota a Rodin o v, v povodí Žirovniky
Metán o v a Cástrov s Perka mi. Ves Cástrov má asi 600 obyvatel, velký dvr patí ku panství Kamenickému. Kostel sv. Mikuláše
byl již r. 1384. farním; od r. 1624. byl bez faráe, až teprve r. 1761.
byla fara zase obnovena.
jest

Východn

Cástrova u Perek zdvihá se etz vrch k severu pi
Poáteckého, jenž nejvýše vystupuje táhlým hbetem
Xádavkem (710 m) a jehož pokraování v okrese PelhimovsKém bylo
již vylíeno. Od pramen Kamenicky u Krumvaldu až k Nadávku rozprostírá se široký n(^i)ctržilý pruh les. jež na dvou místech peaty
hranici

okresu

ZÁMEK ERVENÁ LHOTA.
jsou
k

dvma

a

silnicemi,

Lipkov \'od. druhá

k Božejovu;

ob

se

to

z údolí

mezi Palcem a Nádavkem z Cástrova
Kamenicky od Kamenice pes Pravíkov

ped Lipkovou Vodou

sbíhají.

Mezi svahem jižních rozsoch hbetu Cernovického, východním
svahem Deštenského a jihozápadním svahem hbetu Peleckého údolím
Kamenicky a údolím potoka Brádelského vytvoen jest jakýsi úval.
jehož hoejší ásti uhostno jest msto Kamenice nad Lípou, a jenž
\-

na

jih

víc

a více

se

v rovinu, jejíž ráz tak

rozšiuje,

k

nápadn

se

nebím a geologick\'m útvarem,

ale

Novému Etinku pecházeje
liší
i

tém

od drsné vrchoviny nejen pod-

hospodáskými pomry vbec.

Vtší ást okresu jest rulová. Avšak od jihu po levém
potoka Deštenského šíí se z Jindichohradecká ostrov žulový, z

behu
nhož

jest složen celý hiljel
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Deštensky a jrnž dosahuje na sever za Bohdalin

až asi k rozcestí silnice Cernovické ke Kamenici a ke Mnichu; v\-chodni
hranici jeho iní asi ára od (iabrielky k Vletinci a Rosice

Hadravov.

Druh\' plostrov žulo\v \ ytvocn jest hrabtem Peleckým,
který vysílá k severu dva jazyky žulové, z nichž prvý dosahuje až
vrch Nadávku jest
k vrchu Vorlovu. druhý skoro k Božejovu.
opt ze žuly. kdežto plocha mezi nim a Pelcem jest rulová.

etz

Skladba geologická není \šak tak docela jednoduchá. Kula kolem
hndošedá s horenatou slídou, bílým živcem
a svtlošedým ki^emenem; na jihozápad od X. Ktinku kolem Karlova
dvora a Koláova mlýna prostírá se granulit s granátovými zrny barvy
tmavošedé. Pokraj granulitu provázen jest serpentinem. Kula v severní ásti okresu pi^echází asto v prahorní l)idlici: u Svatavy vyskytuje se svtlý granulit s granátem.
Xa podklad prahorním zejmý jsou též nejzazší v\'-béžky tetihorní pánve teboské, bývalého to miocéno\-ého sladkovodního jezera, z údolí Lužnického sem zabíhající. \' údolí Kamenicky kolem
Xekrasína a \' e n c e jest rozšíen písek, jenž zasahuje též od \'le
tíná pes rybníky \'idlák a Hryzovský až k Rosice ernovské,
dále kolem Etinku a v údolí Kamenicky až pes Zdar. odkuž se táhne
až ke Štítné.
Telihorní štrk obsažen jest v podélném mohutném ložišti zejména
od Jarošova k severu podél silnice do X. Etinku vedoucí, spoívaje
tu na xýchodním svahu na jemném písku. Štrk promíšenx' hlinit\'m
]iískem skládá se z valounu velikosti vlašského oechu až psti, vykazujících ohlazené hrany valouny jsou rzné podstaty (kemen, kemenec, rula. žula, granulit). Xa mnohých místech uložen jest jíl;
X. Klínku a Zdaru jest

1

i

:

u Etinku jest

hrníe a kamnáe.
Kamenicky a potoka Brádelského jeví se b\'ti prpíznivo. \V \"elnice jest sklárna; bývaly zde
jinde
jíl

bílý pro

Vbec poíí
myslu velice

hut
o

i

nkolika místech žídezná ruda dobývala,
zejména
u \'elniky nahromadné, avšak
haldy

železné, nebot se tu na

emž

ješt

svdí

pro nedostatek obchodní

kommunikace

i

pro drahou v\Tobu železáství

dvma továrnami
na koberce, pokrývky a houn, jakož zboží bavlnné, v\Tobou punoch

zaniklo.

Za

to

prmysl

tento nahrazen v X. Etinku
i

a vaty.

jedno z nejmladších msteek. Založen byl v dob.
kdy na Kamenici vládli Paradysové. Hypolita Paradysová. roz. z Lodronu pi prtrži mraen 1662 jedva vyvázla životem. I uinila slib,
že na tom míst vysta\í kapli, v níž umístila pak sošku P. Marie vyezanou dle vzoru bavorského ve St. Oetinku. Kaple rozšíena potom
na kostel r. 1786. Bernard de la Sága dal pi kapli nkdy po r. 1672,
když byl s bratrem .Martinem o panství Kamenické se rozdlil, \-ysla-

NOVÝ ETINK jest

vli 54
iež

domk

pro emeslníky,

tehdv náleželo panství-
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ímž

—
dal základ k

V e nickem..

Z pozdjších držitel

Kamenickému.
Lilienborn zavedl sem prmysl soukenický,

zpt k

R.

1

nynjšímu msteku,
1717 vsak toto pnslo

z"boží

kamenice hrabe

jenž se tu dlouho provoa
to místo ululne a zíve

skoro I4(i() obyv.: jest
doká se též brzy
jist mu kyne blízký rozmach, jehož
a sídlo okresních úad.

má

N. Etink

koval

KAMENICE
chvn
aspo

a Kamenic.-,
farní kostel
Fot. Vine

N.

LIPOU. Prvv známý

pipomínaný
po.
již

stal

r.

držitel jest

VMI. Hrad

Xlll.

stol.,

predni

stál asi

emž

o

Dobeš

mnohem

m.sto

z

Be-

drive:

svdci zazdny

Jos. Veselý.

ZÁMEK V KAMENICI

N.

L.

nkolikrát popelem. \ éz pistavena
presjest zajímavý tím. že do zdi
teprve v 17 stol. Zevnjšek kostela
panství
majitel
bývalých
bytáe zazdno jest nkolik náhrobn.k
na vrchu Hradle; jest
Dobeš
zmínný
Kapli hbitovní založil r. i:U8
Na oitár. jest mistrný
osmiúhelná s šindelovou jehlancovou stechou.
jeskyni l>yvala pouskalní
ve
obraz pedstavující sv. Maí Magdalenu,
založil v Kamenici spita
stevna Dobeš se svvm svnem Jindichem
jeden z potomk. Zbynk, pronajal
a jiná dobroinná nadání uinil,
Štítného, hospodáství ve Štítném. Když
si od svého strvce Tómv ze
se v jianství markrab movšak r '1389 bez ddic zemel, uvázal
a ten je r. VA^>\ prodal Janov,
ravský Jošt, potom bratr jeho Prokop,
portál V záp.

prelí. Kost.d

lehl

I

—
ml.

z
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Téhož roku panství bylo veejn prohlášeno za odúmrf na

Ústi.

ímž málem Tóma ze Štítného
podailo se mu dokázati své právo

byl by o svj statek
ku
Štítnému.
pišel, ale
Jan z 1'sti r. 1410 stal se také spoludržitelem hradu Hradišt
(potomního Tábora) n. Lužnicí. R. 1413 zemel a jeho vdova. Anna
z Mochova, upímná ctitelka uení mistra Jana Husa. poskytla témuž
útulek v Ústí a na Kozím Hrádku. Tím zpronevila se tradicím katolického rodu Rožemberského, zaež byly na ni hanlivé písn skládány.
Kamenici po rozdlení panství držel potom Prokop. Již ped válkami
husitsk\-mi dvojité hrazení msta z hrubxch klad nahrazeno bylo opevnním zdným se tymi baštami v rozích a dvma branami se svodit\'mi mosty. Horní brána stávala mezi dkanstvím a domem . 108:
dolní byla pi silnici Jindichohradecké mezi domy . 197 a 198.
byly zboeny v letech 1821 a 1822 pi stavb císaské silnice. Od
s ní spojen zdn\''m
brány horní táhla se hradba s krytou chodbou
obloukem tž kostel. Tudy panstvo chodívalo ze zámku do kostela.
Západní hradební zed od horní brány k dolní obehnána byla píkopem
vodou napouštným. vStopy píkopu patrný' jsou \ koryt potku.

krále spadlou,

Ob

;

Dm

.

171

l)oké bašty.

stojí

Od

\'

r.

bývalém rybníku

dm

a

.

164

ty-

i)estavn ze

1490 \ybiralo se \e branách clo.

Základní zdi hradu jsou pevné v síle až 4 metru. Xa jih a na
západ od hradu vedly pevn zdi. zpevnné v rozích velikým.i baštami.
Bašta severní bývala okrouhlá, na míst západní bašty stoji nyní moderní \
s hlaxnim vchodem. Z býval\'ch bašt zachovaly se pouze dv.
V bouích husitských mšané byli dle víry rozdvojeni. Katolíci
r.
1420 vpustili do msta Oldicha z Rožemberka. avšak když Táboí
na hrad se ubránili. Oldich zapáliv msto, odtáhl. R. 1425 srazili se
Táboí, když tudy do Moravy táhli, s lidem Menharta z Hradce, jenž
zahnán do Kamenice. Na to Táboi oblehli hrad a dobyvše ho. vše
na
rozmetali a 40 panoš do zajetí odvedli. Po válce Kamenice
dána opt pánm z Lsti. naež hrad
msto znova zpevnny. Po
smrti Janov r. 1452 dostalo se zboží jeho Jimlichovi ze Stráže, jenž
náležel k nejbohatším pánm na eském jihu. jsa zárove nejvyšším
hofmistrem dal Kamenick\'m znané výsady. Po pánech Strážských
(as r. 1474) uvázal se v panst\í Jan ze Seimberka. kanclé králo\ský.
pán nafl jiné slavn\'. Týž
svobody nejen potvrdil, ale rozhojnil. l'o r. 1493 j)rodal však Kamenici Vlachyni z f^eskovce. hejtmanu
kraje Bechyiského. Po mnohých rozmiškách mezi ddici Janovi z .\Ia-

ž

nm

i

mšanm

i

se r. 1549 dílu Kamenického, totiž zámek, msto a 21
Jan zddil i)0 otci panstxi Chýnovské, ale radji sídlel na
Kamenici. Jeho manželka konen r. 1.597 pikoupila ješt panství
("ernovické. ímž slouila v jedno veliký kom|ile.\ zem. který zddil
svn icjí .\li( h;d .\lídf)\<'c. jímž r. 1606 \-vmela Kamenická \te\' .\Ialovic

dostalo

\'esnic.

-
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\'enceUcera jeho Mandalena provdala se za Zikmunda Matje
hejtman
jako
Vencelik
odkázala.
majetek
lika z Vrchovišf. jemuž svj
naidil jezovitm Hradeckým
kraje Bechvského po defenestraci r. 1618
k odporu proti císai. Cis.
vyjiti ze zem a Hradeckvch povzbuzoval
vypálil
vdce Dampierre dostal se r. 1619 lsti do Kamenice, kterou
obyvatelstvu mnoho dobytka odehnal. Škodu tu vsak
a vydrancoval
jim potom \'encelík vyna-

lovc.

i

F.I. V.nc. Jos. Veselý.

.stavovské
Ale
vojsko, kter do tchto konhrazoval.

in

i

nepoinalo

pitáhlo,

milosrdnji.

Roku

1622

si

od-

souzen byl \'encelik ku ztrát
všech statk, ale tak. že se

mu

z

eské komory

polovice

vyplatí.

dv

Roku
svj

1623

zemi-el

cizích

v

statek

uvi-

rukách. a to Jindicha Rara(ivsa z Kshaide. Kamenití
také brzy se pesvdili, že
cizí

rod

láskv.

nemá

k nim

toho

Rosledni

Martin prodal

r.

již

16')2

tolik

rodu

panství

Kamenické Janovi Kr. z HarRotom vystídalo se
ligu.

mnoho
koupil
sv.

pán

majitel,

až

r.

UÍ3I

Jan Jindich
Geymijller. Zámek

i)anství
z

astého stídání sešel
mnoho, ale jjotom dostal
novou úpravu. \ 2. polovin
XYII. stol. zízen byl pi
zámku park a kvtinová zaza toho

hrada, v první pol.

znova pestavna

XMIl. st.
ást zámku,

jižní

PAMÁTNÁ

LÍPA V KAMENICI N.

jak nyní se nachází.

\'

parku spa-

památnou obrovskou lípu. již se hádá 6—7 století vku. Kmen
tverých paži k jejímu obsáhnutí. Do
její jest lak mohutný, že teba
roku koruna její bleskem sražena,
toho
ale
Iii24 byla neporušena,
r.
vtvemi, jež samy mocným
spodními
takže nyní jen kmen s mohutnými
stromm se podobají, zstal. Vtve zpodpírány trámy a pevnými lešepodlahou, na níž jest
ními, nad kmenem zízena veranda s prkennou
pavlai se zamísta ijro elnou spolenost, a jež spojena jest zvláštní
titi lze

hradou na zámecké terasse.

-
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l''')(i.
)byvalelstv() Kamenickr. jiortem
sf snuscíinimi obcemi
Antonkou. Gabrielkou. Johankou a Novou \'si 27()(). jesl hlavn na
skrovn\'' xýtžek polního hospodáství a droljná emesla odkázáno.
Prmysl zastoupen jest pansk\-m pixovarem. Zízením okresního
hejtmanství r. 1905 a otevením místní dráhv r. I^oo dán podnt
k novému rozkvtu msta, jenž patrným jest již \- posledních letech
živým ruchem stavebním.
\' Kamenici n. L. narodil se r. 1806 jemnocitný básník
Fr. Jaroslav Vacek-Kamenick}'. jehož nkteré písn (jako na p. „U panského
dvora") znárodnly. Zemel jako dkan v Blovicích r. 1869. Z Kamenice pochází též výtený skladatel hudební Vítzslav Novák. kter\' se
tu r. 1870 jako syn lékae narodil, ale již v útlém vku s rodii do
(

Poátek

pesídlil.

V

okrese Kamenickém pstují se plodiny hospodáské v eskom(ira\ské vysoin obvyklé: žito. oves. brambory,
jemen a nejpšenice. Pícninám daí se dobe. Pro pstování lnu bvlv by
|)odmínky píznivý, ale pece nevnuje se mu všude ta pée, jíž bv
zasluhoval. Ovocnictví jest zanedbáno,
jest dokázáno, že bv se
nkteré druhy
ve vyšších polohách nad 600 m dobe daily. \'ývoz
diví z lesního bohatství jest rozsáhh'-; vyváží se díví nejen stavební,
ale
loupané do továren na cellulosu. \'elkostatky kladou také \ýtžek z les v_vše nad \-ýnos polního hospodáství. Zvelebování cho\-u
dobytka hovzího
\-epového jest patrno.

mén

mén

a

i

i

i

O lepší vzdlání širších vrstev lidov\-ch jest postaráno chlapeckými mšfanskými školami v Kamenici a v Cernovicích. díví v Kamenici; ])rumyslové školy pokraovací jsou v Kamenici a v Cernovicích. Jak vidli,
oboru škoIst\-í zbývá ješt mnoho vvkonati.
i

\-

Karel Fišer.

XLl.

etz

OKRES POÁTECKÝ.

žulových \rchu. jichž jedním

lánkem

jest

podélný a

nej-

hbet Nadávek, tvoící nejv\-chodnjší hranici \rchoviny Kamenické, oddlen jest krátkým, ale hluboko zaíznutým úžlabím, v nmž
vyšší
tísní

se vtší vesnice \'eselá. od rázovitého hbetu, který jest

pedlem

\od

ernomoských
Úžlabím

a severomoských nedaleko hranic eskomoravských.
\'eselským |)rolékaji dva potky; jeden bublá na sever

íka Blá, druhý.
potok Ctiboskx', který ])od Ctiboi obrací se
na západ a koni v Zirovnice. Úžlabí jest tsné, ponvadž oba hbety
podél nho vystupují dosti i)íke pohližime-li na p. s vrchu Blského
k rybníku a mlýnu

Týnavskému, jímž provaluje se

na

jest

jih

se

ubírající,

:
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na strá Nadávku, spatíme Veselou jako pikrenou k jeho pat a
strá iní dojem asi takov\'', jakobychom mli ped sebou podhí
šumavské.
Pedl vod znamenali jsme již v okrese Pelhimovském od v\''chodu až ke Kemešníku touto horou však pedl nekoní, nýbrž postupuje dále smrem skoro jižním, jen nepatrn k západu vychýleným,
v délce 15 km až k pohraniní hoe Lísku (758 m), na jehož jižním
boku v pryskyiné vni les tulí se lázn Svatokateinské. U jihovýchodní paty Lísku více než o 100 m níže pod jeho vrcholem, ovšem
již na
Moravské, vyr\'vá si svoje lože sotva zrozená Jihlavka,
eské, bží
která za nedlouho nese sestersk\' pozdrav Moravy
;

pd

Fot.

Zdenk

pd

Navrátil.

POHLED NA LÍSEK

k Horní

zemskou

\'si.

odtud k H. Cerekvici.

Z

POÁTEK.

naež zábnouc

k východu,

tvoí

hranici.

Heben Kemešnicko-Lisecký

jest

jedním

z

nejvýše vyzdvižených

eskomoravské vysoin; prmrná výška drží se bezmála 700 m.
avšak mnohé jeho vrcholy tuto áru znan pev^yšují. Dle poadí od
Kemešníku na jih nejbližším jest vrch Tapa (716/7.'); v prohbí mezi
obma jde silnice od X. Rychnova k Pelhimovu a tu jest též vesnice
Sázava, ješt na Pelhimovsku. Tapa sám jest hraniním bodem okresu
Poáteckého. Od nho hbetní ára zdvihá se do 739 m, pak se níží
a opt vyzdvihne se Vítkovým kopcem do 716 m nad vsí Bukovou,
v

klesne na 705 m a konen málo pod 700 m\ jižn Turovky
stoupne
na 712 m. odkudž vyšle kratší odboku, jež vyvrcholí
zase
do 707 m vrchem Blským, kdežto hlavní pásmo po malém snížení
konené Lískem náhle do 758 m se vyšvihne. I tento pedlný hbet
nemá již lak rozsáhlých souvisKxh komplex
jest siln zalesnn,
lesních, jako tomu jest ve vrchovin Kamenické: pece však na mne-

na

to

a

-
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hych misLrcli \vskytuji se znané chvojné rozlohy tak zejména mezi
osadami \'cselou. Bélou. Turovkou. Hnbrí. Bukovou. Rohovkou a
Uslioxccm. Severn Bukové zaíná jiné zalesnéni. jež pokr\'\á cel\Tapa a souvisí u Lešo\a s lesy Krcmešnickými. Rovnž porostlé boky
Lišku s lesem Kateinsk\'m znamenají slušní'' pásmo lesní.
:

\'ýskyt vrstev telihornich v léto krajin

jest zajimax v tím, že
v kterém období geologickém tato ást
svraštovací silou zemskou byla vyzdvižena.

pispívá k rozluštní otázky,

vysoiny eskomoravské
Pon\'adž usazeniny bývalého miocenového jezera v Pošumaví leží
ve výši 472 m. kdežto zde u hranic eskomoravských dosahuji výše
(mezi Stolínem a Prostým), stalo se tedy vyzdvižení této
až 050
///

ásti eskomora\'ské \"ys()riny
Fot.

Zdenk

[jn

dob

minc('no\.

tudíž

souasn

Navrátil.

nsLisKwe

VRCH

LlSliK S

\1SK0U HEkMANEC.

že již mnohem
z ehož dále vysvítá,
s vyzdvižením Alp a Karpat,
díve musila ona vyni\-ati nad hlafiinu moskou.
A^ severní poknin hbetu Krcmcšnicko-Lískoveckého jsou umí-

stny osady: na

jiho\'ýchodním
Tapae ejko v:
Buková, ernov a Chrásto w Buková

jižním úpatí

vodu \'ítkova kopce

\'

obleží

silnici od Pelhimova k H. Cerekvici vedoucí, jež \' tchto místech
pestupuje pedl \odní: více na západ od silnice kroutí se ve velikých
záhybech traC dráhy jMÍné. stoupající již z Pelhimovska od Zajíkova
a Dobré \'ody. Xa západ od trati leží vesnice Rohovka, Ostro vec,
Benátky. Janovice a výše na úboí kopce Blského Blá.
A' Rohovce narodil se r. 1845 Jan Kušta. profesor a znamenitý geolog,
paleontolog
archeolog; jemu písluší zásluha, že svým nálezem
v diluviu u Lubn (u Rako\-níka) r. IWl nezvratn dokázal souasnost
mamuta a dilu\'ialnih() lovka \- echách, což do
doby bylo

pi

i

t<''

pochybností.

\'

jižní

polovin

horského

pi^ediu

Hibci. Turovka, na severním
padním

Hemane

eka

rozloženy

úpatí Lísku

vesnice

jsou

Leskovec. na

zá-

c.

pramen

Líseckých se zrodivší. protéká vsí
lihlavkou a brzy na to vstoupí na pdu Cech. kde první osada pi ní
Horní Ves, odkudž eka žene se rozšíeným údoHm
k;žící skije
kde provedši své vody dlouhým rybníkem zámeckým,
Cerekvici.
Horní
k
a s malým perušením u Batelova tvoí pak
východu
obrátí se brzy k
]>irozenou hranicí mezi okresy Poáteckým. potom Pelhimo\ským a
Moravou. Její údolím vedena jest také traf píné dráhy a to vtve,
Fot.

Jihlava

Zdenk

z

Navrátil.

NA POÁTECKÉM POTOCE: RYBNÍK .VOLMANEC.
H. Cerekvici s Veselím nad Lužnici. Dráha vyrazivši z nádraží Cerekvického za nedlouho peezává rybník a potom po hrázi
na úpatí vrchu, jenž pímo nad rybníkem se zdvihá, proklouzk dráze
nuvši provází stále Jihlavku. \' Horní Vsi pipojuje se k ece
tž silnice, ražená od Poátek pes Leskovec do H. Cerekvice a dále

jež spojuje

tsn

i

k Jihlav.
od Lísku pi východAsi ve stejných vzdálenostech od Tapae
eky
Jihlavy leží
ním svahu horského pedlu a pi ohybu
HORNÍ CEREKVICE. Pro polohu svou stalo se msteko ])irozeným
stedem této ásti okresu Poáteckého. Msto itá pes I8()U obyvatel,
i

pevahou živí se polním hospodaením a drobnými emesly, ásten prmyslem. V H. Cerekvici jest továrna na škrob a de.xtrin.

jež

i

perletovna zboží kartáové, lihovar, parní mlýn. a vyrábjí se tu
jinak neMsteko
knoflík v. Obchod místní nalézá se v ilých rukou.
i
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zámožné a nevýstavné nezískává

sob umlé

ani zdejším

zámkem.

kter\'ž

nemá

polohou svou vzbuzuje však ješt nyní
Založen
byl dmysln pi kraji rybníka, takže
cestovatelovu.
pozornost
mohl b\'ti hájen dobe tím, že voda z rybníka do píkop se napustila.
Pvodn býval tvrzí, již založil nepochybn Dobeš z Bechyn, odkudž
také Cerekvice Dobešovou se nazývala. Ku konci ^5. století byla tvrz
rozšíena a kostel, pvodn devný, kamenným nahrazen. \' 17. sto-

na

pestavna a konen za arcibiskupa Kúenburga zámek
nvnjší stav uveden. Pdorys zámku má podobu podkovy, jejíž jižn

letí

v

architektury:

tvrz zcela

Fot.

Zdenk

Navrátil.

NA POÁTECKÉM POTOCE: VELKÉ
I

kídlo

jest kratší.

V POZ.XDÍ .V.\LCH.\-. RODIŠTÉ

J.\KUB.-\

Pi východní stran bv\al

JEZERO.
ŠKODY.)

zdvihací most

pes

piko])

mezi ryl)niky zámeck_vm a Kuchvnkou.
avšak sloužil jen pším; druhý pro jízdní- býval na stran západní.
Xa západ ke kostelu b\'valo pedhradi. které s kostelem souviselo;
hradbami livlo se zámkem spojeno, kudy do oratoe kostelní ze zámku
k

vodní

cest,

kteráž

jde

se chodívalo.

Ve

nm

století XIV. vládl na Cerek\ici rod \'lastisla\icuv, po
\'lašim a konen z Lichtenburka. .\a poátku XV. vku dostali se v drženi Cerekvice Leskovcové z Leskovce, pocházející z blizouké tvrze a vsi Leskovce. v jejichž rodu až dn vvmení zstala.

páni

z

-
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Leskovce ponejprv se uvídí r. 1411. Nkteí lenové rodu toho
zaujímali dležité a estné úady. Arnošt sedním na Humpolci (I42H

Jan

z

až 1458) byl nejvyšším písaem král. eského. Jsa dosti bohat, rodinné statky v kraji Bechynském pustil svému bratru Václavovi. Jeho
syn Albrecht byl podkomoím mést královsk\'ch a v tom úade r. 1493,

kdy král v zemi nebyl,
zemským hejtmanem. T5'ž obnovil kostel
Cerekvicky. v nmž se stále obadem katolickým bohoslužba konala.
R. 1505 zemel. Po
držela panství mladší vtev. Dlením mezi
i

nm

ddice mnil

asto rozsah

zboží Cerekvického, takže bývala tu
spojena v jedno rzná panství, jako: Dolní Cerekvice, ervená eice. N. Rychnov. Loutkov, Božejov. Stela, rzné zboží na HumpoIccku, n('hh'd k etn\'m ddinám v nejbližším okolí, z nichž zejména
Fot.

Dr

se

.lindicli Hofer.

—
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hranice tak pesn stanoveny,
jako nyní. Tak ve XI\'. stol. poítala se k Morav nedaleká tvrz Kostelec a teprve když v XA'. stol. zanikla a grunty k ni náležející dostah' se k panství Pelhimovskému, tvoila tato strana od té dobv

Vc Stedovku nebývaly zemské

ást zem eské. Podobn Horní \'es patila ve XIV. vku k Morav. Asi v XV. nebo XVI. století vznikla tu tvrz. když zboží dostalo
se Leskovcm, kteráž stávala na pahrbku za dvorem, zejména za
vinopalnou, a bývala chránna rybníky, na jichž míst jsou nvni loukv.
Tvrz však brzy zpustla, ponvadž páni na ni webývali. ale zboží ])rii

Fot.

Zdenk

Navrátil

M^-

HRBITOX' V

pojeno

Ijylo

r.

I,74

POÁTKÁCH

trvale

k

S

KOSTELEM BOŽÍHO TLA.

])ansl\i

pi .Horním hrad" sladovna, pivovar

Cerekvickmu. Ti-nkrátc byly
se spilkou, mlýn náchlcbný.

dvLir. štpnice a chmelnice.
\'es Horní ítá nyní ()50 obyv.
Pi\ovar býval též u tvrze v Bukové: ale když ji koupil arcib.
Kiienburg. ze tvrze stal se špýchar a z pivovaru myslivna.
\' oblasti vrchu Blského. s nhož k severu a k severovýchodu
otvírá se vzrušující pohled na zvlnné moe vrch a pahrbku vy>()iny eskomoravské, sbírá své prameny potok Poáteck\'-. kterýž na
svém krátkém toku protékaje vtší poet rybník, tvoí jedno z nejmalebnjších údolí. Turista zvyklý na stejný ráz údolí ])i Trnavce.
l)opl.

Hejlovce. Blé a jiných tocích jmenované vysoiny, stane pekvapen,
nebot co zde píroda vytváí, jest dílem jiné školy plastické. Milá zá-

—
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líbezn idyllická, s mírn\'mi lesnat\'mi svahy a lesklými vodními
plochami nebo zase ztmavlými tnmi a osamlými, jako v pohádce
skrytými budovami, uchvacují turistu nemén než jako krásn divadelní prospekty vábí diváka, jenž pišel pokochat se poesií a dekorativním umním. Hned u Rymberka probhne potok rybníkem Podubním, brzy na to Podlivím. naež vykoupav se pod šumícím háj( m
Jalovínem u pí-ádclny ve \'olmanci. vplyne u .valchy" (rodnlio
domku spisovatele a editele Jakuba Škody) do Velkého jezeia.
zahne k rybníku a mlýnu Káovu a podbhnuv most silniní si)ojí
kouti,

—
Že na malé ploše

pomrn
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tolik

rvljník

se

tuto

vyskytuje,

to

pdy. Podstata prahorni jest
v eskomoravské vysoin, avšak náhodou

vysvtliti lze zase jen zvláštním útvarem
tuto sice táž jako jinde

vlny a hbety horské vyzdvihují se tu na základn, která má jen nepatrná' svah. Terrain tedy zpsobilý k rozšíení beh. Ale to má
ješt jiné dsledky. Spodina pdy jest bud tvrdá, nebo neprosáklivý
jíl. Kryt bahních rostlin, zvlášt mech,
pi svém podzimním odumíráni zstává na míst, nejsa splachován
Fot. Zdenk Navrátil.
a stává se živinou budoucí vegetace;
pi tomto stálém kolobhu života a smrti
rostliny bahnem a jílem promísené nepodlehnou pro nedostatený' pístup vzduchu rozkladu úplnému a tak bunné tkanivo jejich hromadí se nesetlelé, až vytvoí mocnou vrstvu, která po náležitém
vysušení jest s to. aby zachovalé spali» «
telné látky, tytéž jako jsou ve dev,
v teplo a žár se obrátily. Takto tvoí se
\rstvy rašeliny nejen tuto, ale i jinde
IP-v jírahorních útvarech, kdekoli stejné
l)odminky se vyskytují, jak zejména ve
xelikém množství na Šumav, Krkonoších
a j. se spatuje. Znanjší rašeliništ i
l)orkovišt nalézá se pi jednom z prapotoka Poáteckého mezi lesy
Hájkem se\ern Leskovcc a Boky, se\"
menším rozsahu
vern Hemance,
na jiných místech v této konin ra-

A

men

a

i

šelina se vyskytuje.

Bezprostední styk pírody,

jejíž

paleta

úpravným ist\'m sídlem
psobí vždy dojmem trvalým.

jest tak pestrá, s
K.APL1-; S\'.

ANNY V POÁTKÁCH.

lidské práce

Jest

málo xenkovských

mst

a zvlášt

v chudé vysoin eskomoravské, jež by
se vvkázali mohla takovou úhledností a ze\'ni spoádanosti jako

POÁTKY. Ovšem ne každé msto tlo ásti ech mlo také
výhodn podmínky k svému vývoji. Již v starších dobách byly
pirozeným stediskem vkolní krajiny. O nejstarší minulosti Poátek
nedá se mnoho zjistiti. R. 1273 pipomíná se tu plebán Pedbo. Není
zcela jisto, vztahuje-li se svatební smlouva z r. I.'](0, uvádná v B. I )utak

díkových djinách Moravy (v díle IX.), mezi Vítkem ze Svábenic a jeho
manželkou Perchtou uzavená, dle které Perchta manželi svému ,500

-
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hiven na panství v Poátkách zapsala, k tomuto mstu: ale jednak
okolnost, že ruitelem smlouvy byl pan (_)ldrich z Rožmberka, jednak
také fakt. že na Morav není osady toho jména, zdá se tomu nasvdovati. R. 1354 pi^ipominá se kostel sv. Jana Ki^tilele jako farní. Ve
XI\'. stol.

obdržel

hrab Hardegg,
však

je

Poátky od

který

rozprodával,

ml

v

kou|)il

C

eísai^e

Crhách

msto

r.

i

Karla I\'. spíznný rakouský
na Morai hojn statkv. Když
1389 Jindich st. z Hradee. Na

Poátky již mstem hra^íeným. za jehož devnými hradbami mštané TáborOm se ubránili. \' uznáni za to Menhart

poátku

XA".

st.

Fot, Dr. Jindf.

byly

Hofer

PEDMSTÍ POÁTEK

,N.\

MORAV-

Hradce r. 1439 dovolil Poáteckým opevniti se hradbami zdnými
píkopem. K opevnní mly Poátky jiolohu velmi píznivou, pijjomínajicí v miniatue hrazení msta Tábora. Hradl)y láhiy se kolem
celého \nilního msta. Xa stran jiliux-ýchodní pioli i()\arn Urdlíkov
jsou dobe znalé zbytky hradeb a parkánu: na západní siran b\-valá
tyboká bašta promnna jest v obytné stavení. R. \55') Jáchym
z Hradce potvrdil Poátkám držení nkterých rybník u msla a udlil
z

a

právo ddiné. Když r. 1564 koujjil Zirovnici. ])ipojil k ní Poátky;
odtud sledoxati dále jejich osudy jeví se Inti jjehlednjším ])i djinách hradu Žirovnického.
Ode dá\na kvetl \- Poátkách prumy>l si)ui<enick\'. Dokuti pda
nebvla v té míe obrácena v ornici a dokud nehospoilailo se racio-

na elných šíráních a paslvinách došli výživy pro rozchov o\ec. jichž vlna zpracovávala se v sukno, které se tšilo

bylo

nelne,
sáhlejší

vždy dobrému odbytu. Tím zabezpeen mstu jak\'si blahobyt. Bhem
dol)v domácí v\'roba sukna ustou])iIa velkovýrob v továrn, založené
dlouholetým, pokroku dbai\-m starostou msta Janem Brdlikem (t 1897)
a nynjším majitelem Jaroslavem Brdlikem na xzorný závod rozšíené.
S blahobytem x-yvíjcl se pi^iroz^n smysl ])ro zevnjší úpravnost. stal
se tradicionclním. a udržeti jej jest estným úkolem souastniku.
i

Poátky nemají mnoho
mstí

hkuni bylo

vvchod

lalini'

s

ulic.

ale za to ti souvislá

námstí;

ná-

pvodním 0])e\'nným m-stišlm.
nho na se\'erodlouhá ulice. zv. Horní, která ped hbitovem roz(_)(1

•

chází se ve ti silnice.
Fot. .Ant.

HbítOV

Hiibschmann.

jCSt

nCObyejn

pkn upraven; na nm
sloji

kostel Božího

Tla

ze sklonku X\'I. sto!.;
|)ol)líž nho na le\'o je^l
šindelem krytá z\onicc

a

zároxe

kostnice. Bli-

zoui\0 za hbito\'cm
me2Í silnicí Jihlavskou
a
velikým ryljníkem
jest

pkný

park

s vilou

.Pazdernou', oblíbeným
to letním
sídlem lidumilné paní Jos. Brdlikové. vdovy po áhve

zmínném
BYV. R.aiDNICE V POC.ÁTICÁCH.

znám

starostovi a

hudeiini sklada-

zejména pak štpodporovaleiky li-

telky.

dré

umlc. Ud

námstí odbouje v levo cesia
k Brdlíkov továrn a dále po hrázi rybníka k Lázním. \- právo oddluje
se jiná ulice podle ]iivovaru ku kajjli sv. Anny. pi níž jest mstský chudobinec, dále podél škol dol. až zahne k veejné nemocnici a ])okrauje

terát a

Horní

ul.

pi

vstu])u do

k Žirovnici. ást dolního msta pi potoku a kolem nižšího rybníka,
s jedné strany rozkošnou alejí, sluje „.Morava". Na námstí
stojí prostrann\- chrám s vží. pod jejíž pknou tybokou. na hranách
seíznutou zvonovitou bání plechovou jest byt hlásného s ochozem.
silnicí

vroubeného

sloji vysoké kamenné sousoší nkterých svtc s kašnou
Zajímavá jest klenula rohová podsíka domu (íslo (>. bý\-.
radnice) na námstí vedle pivovaru; nárožní tybokx' sloup drží tu
kížové klenutí do zili domu zapuštné. Pi\f)vár je bývalým domem

Poblíž kostela

kolkolem.
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pán Hynk

—

dom

(ís. ^>) spatiti
Lužátek. Na protjším
domu z£itohoto
prjezde
V
lze „klenák" z l)ývalé mstské brány.
školy
mšfanské
psáni jsou jeho majetníci od r. 1560. Obecná škoki
s
krásmají zvláštní budovy; zvlášt tyto mají novou moderní 1)udo\u
ným parkem, která jest mstu ku cti. Pi^i chlapecké mesiánské škole
zízena byla roku 1907 tvrtá tída; pi ní jest též prmyslová škola

urózen^ch

z

i

Pro menší dti zízena jest tu opatrovna ve zvláštní
budov. Za mstem na stran severozápadní jest mstsk_ý sad a opodál za ním dlouhá ada stodol. Pi záložn výborn ízené nalézá se
bohatá knihovna pro lid. Obyvatelstva jest pes 2800 duší. Krom
továrny na sukna jest ješt škrobárna a jjila. xýroba zboží z rohu.
\ýroba dtských \nznamenité barvíství, punochástvi. mydlást\

pokraovací.

í.

zík

a

v

rozmanité

j.

—

nosti.

živ-

Obchod

ilých

rukou

;

jest

jako

zvláštnost lze uvésti, že
tu

diný

r.

je-

žid.

\'

se

usazen ani

není

Poátkách narodil
Tomáš Pšina

1629

Cechorodu, potomní
kanovník svatovítský
a biskup smederevský.
z

badatel historický, jenž
byl sice smýšlení fanaticky

katolického,

ale

pi tom upimn\'' Cech
maje spolené snahy
s

Balbínem; f

(Pamtní desku

r.

v

Perov

o kulturní rozvoj

.SV.

KATEK INY.

1680.

jeho lze spatiti na

oba bratí Škodové.
editel

KOSTEL

Starší.

mstském dom). Z Poátek

Jakub, nar.

I83,=i

a

zemel

r.

i)0cház(

1885 jako

ji

gymn.

Morav, kde získal si neocenitelných zásh h
tohoto msta; mimo to pod pseudonymem ..J. Pomnoho francouzských dramat a vydal též dobié
na

átecký" peložil
školské uebnice franc. jazyka. Mladší bratr, Antonín, nar. r. 18o9.
byl editelem gymn. v Domažlicích a v Píbrami, a proslul obratnými
peklady Odyssey a Illiady. jakož Vergilovy Aeneidy. R. 1826 níii

Ptáek,

potomní notár v Jind. Hradci,
jenž jako poslanec na snmu eském poítán byl svého asu k pedním
zástupcm národa a jako obratný eník porážel požadavek Xmcu
na rozdlení Cech. V rodin Brdlíkov dlela njakou dolní osielá
Zdeika Havlíkova, nalezši v paní Josefin Brdiikové duši soucitnou.
rodil se

v

Poátkách

Táž rodina vvdala

Frant.

ušlechtilou haluz

Boženu

(nar. 1865). jež

provdavši

—
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se za dramatického spisovatele K. \'oitla. pispívala do rzn\'-ch asopis a zejména v oboru lidumilenstvi horlivé psobila. Z druhé linie

Brdlikovy rodiny pochází Frant. Brdlík. i^ed. gymn. v Roudnici, autor
výborné knihy , Prvodce djin všeobecných". V' Poátkách ztrávii
své dtství znamenitý hudební skladatel Vítzslav Novák, odkudž po
smrti svého otce, lékae, r. 1882 s matkou do Jind. Hradce se odebral.
Poátky jsou rodištm slavného symbolického básníka Otakara Beziny (rodným jménem Václava Jebavého), jenž se tu r. 1868 jako syn

chudého emeslníka
se na realku do

mšanskou,

narodil. Vj^chodiv^ tu školu

Tele

a

odebral

potom vnoval se uitelství; nyní jest odb.
uitelem v Moravských Budjovicích.

Poátky

mí

jsou sídlem okresu, jenž

ítá

km- a

obvv.
na
8,S duší. Z plochy
knf tudíž
zaujímají role 5 '670, louky 15'8"/o, zahrady jen 0-27o, lesy 23-27o, pastviny
a plán 5"27o, plocha vodní a neplodná
4"/(,.
velká plocha luní vysvtluje se dostatkem vláhy, jakož tím,
že místy tžká, místy zase písitá pda
lépe se hodí za louku než ku zpracování na ornici.
podnebí jest drsné
a poloha \vsoká (ti tvrtiny pdy nad
600 in vyvýšeny), pece hospodáské
pomry pi racionelním spsobu hospodaeni
co do v\'tžku plodin co
1,S9'68

13570

;

prmrn

i

1

Pomrn

i

A

i

i

do chdvu dobytka jsou jiízniv. Ovocnictvi mlo by se více pée vnovali.

Poátky
PRAMEN

MARKÉTY
S\'. KATEINY.

SV.

V LÁZ.\1CH

blízkými

Na

1

s á\al

Níže

zr
tu

4

slalk

kostehk;

kostelíka

j'^ou

1770

lázn,

známými

se

m Ka
i

t

e

i

zátiší

|)rameny,

m

hlubokých les ukrytá

podstatou

Hueppe

jsou

výtené

a (iintl nazvali

vlastnosti

ideální.

nejmocnjší kryty jsou
\-rá
z
nichž
kami. Jsou to iHamcn sv. Kateiny na severo-západním svahu
i^.ávrší, jež od Lísku odbouje, potom pramen sv. Markéty a
a
s\-. \'ojtcha. oba na jižním s\ahu. Prvý jest nejvydatnjší
niuilika

též

n s k v mi.

znova

jichž

zdejší horské \ody. kterou prof.

staly

n

dala jim své jméno. Již v 16. století
\ystavn ve slohu barokním.

sestávající,

roku

z

jižním svahu Lísku ve výši 710

v líbezném

ddinka

á

ti

\\-

kaplitáhlého

pramen
ten

dal

základ k zdejším lázním. Má stálou teplotu až 7" C. \' lázních samých,
loo krok vzdálených, kam voda potrubím se pivádí, otepluje se
a-^i
7'5"
poi:a
C. \'\'tená voda. ist\' horský lesní \zduch a

pimená
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loha,

—

samy sebou pízniv mohou psobiti na otesené

zdraví;

píi-

k tomu pecMivá kúra a vhodná dieta, mže se docíliti
Ped asem bývah' tu lázn parní a sprchové; v novšak byly v ústav vodoléebný, jenž vyhovuje
vjší dob
i
písným požadavkm. Zvláštní oddlení tvoí lázn vzduchové k užití
svtla sluneního, konen elektrické lázn svtelné. Proudy elektrické
a massáž doplují úspšné léení. Lázn mají též vlastní mlékárnu.
Okolí poskytuje osvžující procházky. S Lísku a s výšiny Leskovecké
otvírá se k severu a severo-v5'chodu panorama rozvlnné vysoiny
eské; s blízkého Strážního kopce, as 2 km na západ od
na

zname-

stoupí-li

nitých v\'sledk.

pemnny

i

pd

na

pohled

se

jeví

lázní,

pd

mohutnou

moravské,
do výše 836 m \-yniká Ja\oice, nejvyšší to hora eskomoravské
vysoiny vbec. Po silnici do Poátek
jest as pl hodiny pší chze, ale milá
to procházka s pvabnými pohledy;
jiná krátká silnika, lesem ražená, spo-

massu žulovou na
z

které

juje

lázn

s

hlavní silnicí Poátecko-

Jihlavskou.

Malou hodinu cesty na západ od

Poátek

msto

leží

ŽIROVNICE. Z fádního svého okolí
vvnouje se návrší osazené domy
mstskými, nad nž týí se kostel
s vží, ale všechno to pevyšují massivní

dv vže

budovy a

starého hradu,

jenž tu strmí na skalnatém výbžku
omývaném na jižní a západní stran
dlouhým rybníkem. S okolních návrší
vyhlíží

msto

i

s

hradem romanticky.

PRAMEN

SV.

V Lázních

VOJTCHA

sv.

Kateiny.

Pístup do hradu od plán se strany

hlubokým píkopem
a zdvihacím mostem; píkop nyní z ásti zasypán a kovím osázen.
ást pak peklenuta mostem kamenným. Branou anebo menší fortnou
v právo brány vchází se do pedního dvora, v nmž po levé stran
zdvihá se okrouhlá hláska, která ješt do nedávná mla cibulovitou
stechu s lucernou; na právo poíná dlouhá fronta západní, ku které

msta býval

ztížen

bývalý to starý palác s druhou vží. od
nhož napí vystavné poadí, smující ku stedu fronty západní.
tvoí druhý trojúhelníkový dvr, spojený s prvým dvorem as 2(» m
dlouhou, klenutou branou. Nejzajímavjší ástí hradu jest ovšem starý
palác na jihu vysoká vž, až do dvou pater okrouhlá, ve tetím pate
piléhá nejstarší ást

;

jižní,

-
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mnohohranná. má stechu mansardskou. \'e starém paláci uijoutá
hradní sklenutá kapie, v3^zdobená starxmi malbami nástnnými z r. 1490,
jež nedávno po otluení omítky byly odhaleny. Za ní smrem jižním
nachází se b\''valá muírna. \' I. pate vže jest v podlaze tvercový
otvor, jímž vzové bývali dol spouštni, aby hladem byli moeni.
A' druhém pate paláce, jež nj^ní jest sníženo a za pdu užíváno, bývala veliká hodovní sí. Hrad jest nyní jen ásten, totiž pokud slouží
za obydlí úedníkm panským, ob\''ván. Kostel založen byl souasn
s hradem a míval opodál devnou vž. Nynjší stavba pochází z II.
polovinv minulého století. Ped zámkem stojící šp\'-char také jest pozdjšího i)uvodu.

Také

v Žirovnici starodávné soukeniclvi vyvrcholilo dnešní továrnou

na sukna, jež náleží p. Jos. Brdlíkovi. Za to vyvinula se znanou mrou
vvroba zboží perlefového, jímž valná ást obyvatelstva nejen tuto. ale
i

Krom toho jest tu parní ml\''n. lihovar a cihelna
parní mlékárna.
tedy dosti \y\inut. Nejnovji zízena tu
ol)v\atelslva. jehož jest asi do 2600, živí se ovšem polním

v okolí se zab5'vá.

— prmvsl
A'tšina

i

hospodaením. Jest tu ilá záložna, s jejíž pomocí postavena nová budova školní a zízena mesiánská škola chlapecká; z dívjška jest tu
l)rmvslová škola i)okraovací.
Okolí Žirovnické od nejstarších dob patilo rodu pán z Hradce.
Prvv známý držitel uvádí se Oldich z Hradce r. 1358. Za nho stavn
vlastní hrad. Z té doby pocházejí vž hláska na pedhradí. vž zadní,
okrouhlá liašla \' západní front a hlavní zdi starého paláce. K. \39'A

Kamarél z rodu pánu\- z Lukavce. Byl horliv5'^ kaodpovédnx' nepítel katolického pána z Rožemberka. Syn
Purkarl koujMl r. 1437 manský hrad Kámen, který však r. 1456 prodal
z Lípy. R. 1485 koupil zboží Žirovnické Václav \'encelík
bratím
z Vrchoviší, pocházející z havíské rodiny Kutnohorské, v jehož rod
zstalo až do r. 1544, kdy bylo prodáno Albrechto\i z Gutšteina. Jeho
\nuk Šebestián postoupil r. 1564 panství Žirovnické Jáchymovi z Hradce;
irnkráte obsahovalo panství hrad. mstekf) s 2 mlýny, vsi Vletín.
Zdešov. Jakubín. Cholunnou. tvrz Štítnou s dvorem poplužním, pustou

xiádl na Žirovnici
lišnik

a

Trkm

ves Ždárek a eku Panskou. K tomu Jáchym pipojil Poátky s nkterými vesnicemi. Jediný jeho syn Adam z Hradce, horlivN- katolík,
uvázal se v panství r. 1568 a udlil Poáteckým nkteré výsady. Po
jeho smrti vládl rodinným panstvím poslední svého rodu. Jáchym
Oldich z Hradce, r. 1604 zemelý. Statky zddila sestra Lucie Otilie.
manželka Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka. Ta r. 1606 potvr.Manžel její \yprosil Žiro\ nickým obdila Poáteckým jejich xýsady.
darování na dva výroní trhy.
Po defenestraci r. 1618 Slavata prohlášen od stav za nepítele
zem a jemu manželce jeho jejich statky: Stráž, Hradec, Bystice a
i

-
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po l)itv Blohorské manžel Sla\ato\i vrátili
ve s\' panství se uvázali. Lucie odmnila Poátecké za vytrvalost ve víe, jakož
v náhradu za škody, jichž otl
stavovského vojska utrpli, právem, aby mštané uvnit hradeb smli
pivo vaili. Po její smrti r. 1632 stal se pánem statk manžel její \'ilém.

Žirovnice

odaty;

Cech a

se do

ale

optn

i

jenž Zirovnickým znova v\'sady stvrdil.

Po bitv

u

Jankova Švédové pod Torstensonem zmocnili se

Ji-

hlavy, odkudž do okolí silné tlupy na drancování vysílali. Xásilí jejich

msto Poátky, jež bylo vyplenno, a jeho pri\ilegia a svobody znieny. Švédové opanovavše hrad Žirovnický. celé okolí drželi.
zakusilo

i

i

ZÁMEK V
až

cis.

VLitlce

ZIROVNICI.

Walter onen oblehl a na Švédech dobyl:

pi tom hrad

velice byl poškozen.

Vilémv syn, Adam Pavel Siavata. ujav se r. \652 panství, hledl
poddan5'm utrpné škody nahraditi. Poáteckým obnovil stará jejich
práva; robotu omezil jim na 2 dni v roce a to tak, aby ty dni na honní zvi V}'cházeli. Avšak již r. 1657 Adam zemel bezdtek. Po
následovali postupn ti synové mladšího jeho bratra, a když po
smrti všech tvrts' bratr Karel, generál ádu Karmelitánského \'
(r.
1691) z ehole vystoupiti nechtl, dlily se o statky ddiky po

nm

ím

peslici. Stráž a Žirovnicj, k níž

Poátky

Lucie,

provdaná Sternberková. Manžel

berka

dal

pedevším

trvale
její

pidleny, dostala Anna

Adolf \'ratislav ze Štern-

opraviti sešl\- a zanedban\-

hrad.

aby se

stal

—
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Žirovnickým
r. 17U7 Poáteckym
Za manželku ml Marii Annu, knžnu
1745 a pochován jest v rodinn kapli
Panství Žirovnické jest dosud v držení

sídlem pohodlným. Syn jeho Leopold

znova výsady

jejich potvrdil.

Zemel

ze Svarcenberka.

r.

v kostele Pražském sv. Víta.
rodu Šternberského.

V

i

okolí Žirovnice jsou tyto osady:

níže

pi

íce Vletin. dde

Hradecké Z d eso v: pi horním toku Zirovnicky v levm
poíí Jak ubin a Cholunná, na její levém pítoku Ctibor. Pi potoku Brijdku. jenž s pravá do Žirovniky tee, Stranná, níže Litkovice. od nichž na západ každému Cechu památná ves Štítná, ve

pi

silnici

:-r^

.,.'.i^

r\'RZi.ŠTÉ S

POMNÍKEM TOMY ZE ŠTÍTNÉHO
VE ŠTÍTNÉM.

které stá\ala rodná tvrz ušlechtilého
jsa

jedním

z

zemana

Tmy

ze Štítného, jenž.

prvých odchovancv Karlo\-y pražské university, ml
vcech tilosoíických psáti lidu s\ému po esku.

od\-ahu o vyšších

Od

Litkovic stoupá se do mírného návrší, na

lze spatiti jen krajní
lil('dnouli

Izr celou

nejhoejší slaxeni; teprve s
jejíž statky ve dvou

vesnici,

nmž

od

této strany

hebene

návrší

adách,

znan

peod

mírném sklonu k západu. Již za dob
Tómových pra\á (severní) strana vesnice náležela zboží Kamenickému.
l>'\á (jižní) byla statekem Tómovým.
A' této ásti hned nahoe na
návrší stávala jeho tvrz. na jejímž míst uprosted zbytk valu. kterým
s<be' vzdálených,

tvrz
i

svažují se po

stojí nyní kovárna. Zdivo zašlé tvrze a vtšinou
bylo kdysi ku stavb chalup: dolního valu použito

bývala obehnána,

val rozebráno

28c»
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zadrženi vody. imž \znilvl jak\''si ryljnick. Pi dolním valu stojí
stromovím zastínna malá kaplika. Má se za to, že nejbližší statek
pi valech stoji na míst Tómova poplužního dvora. R. 1901 na píhodném míst valu postaven památce Tómov kamenn\' jehlancovS'
jjomník s medailonem na jehlanci a votivní deskou na soklu. Pi
u])ravování základ pro pomník vykopány nkteré zbytky nádob a
(>rnamentovan\'ch kachl, jež odevzdány Pražskému Museu.
Rozhled od tvrzišt ku Ždáru na mírnou pahorkatinu a dále na
ri)\ inu Jindicho-Hradeckou není prost zvláštního pvabu: krajina sama
(lyse klidem a dojatému návštvníku zdá se. že mírn\'' vánek šepce
k

tklivou

dumu

jako ohlas dá\n\-ch. zašlých dob.

K- išer.

JINDXICHUV HRADEC
ÍSE

XLII.

STRANY JIHOVÝCHODNÍ).

OKRES JINDICHOHRADECKÝ.

\' dob. kdy stední Cechy nkolik set let již byly osídlenv.
mlv
svá knížata, své djiny a samorostlou kulturu slovanskou, bvl jihovýchodní kout zem eské stále ješt krajem nehostinným. Celé jiho\ýchodni echy byly až do konce XII. stol. porostly mohutným, neprostupným pralesem, jímž jen na nkterých vhodných místech, jako
na p. od Landštýna pes Stráž, do nitra Cech vedly zemské stezky.
Tento ])rales byl [pirozenou mohutnou zemskou hradbou. Jim nepítel
nikdy netroufal si do Cech \niknouti. zvlášt když pístup do zem

—

2"0

byl valn ješt stížen ohromnými moály a bažinami, stezky
zemské pak bedliv byly steženy strážemi. Zbytek b\^valého pohraniního pralesa chová se na památku v revíru markytském u Stráže.
Hojná ložiska rašelin\', v krajin této se V3'skytující. jsou pozíjstatky
tchto velik5'ch moál.

eské

Osídleníjindi^ichohradecka provedeno bylo v

Vitkovicm

celé jihov\'chodní a jižní

echy

tato krajina rychleji osídlena byla, povolali

Nmc

v

13. století,

když mocným

údl

dostaly.

se

Aby

sem hradetí páni mnoho

pd

ze Švábska. Ti jali se pak prales káceti a na
skané osadv zakládati. Tak vzniklo kolem Jindi^. Hradce

17

takto

zí-

nmcckvch

JINDICHV HRAD
(OD JIHOVÝCHODUJ.

vesnic, jichž

koncovku

jména koni na .schlag".

tyi

z nich

mají pozoruhodnou

„les": Hosterschlagles (Hostjoves), Niederschlagles

Lhota), Oberschiagies (Horní Lhota), Radeinles (KadounkaJ.

Ti

(Dolní
okolní

vesnice jmenují se Ždáry.
Osídlení zdejší krajiny Nmci bylo velikou i)o)itickou chybdu
pán z Hradce, již nám nyní jest odpykávati.
Kolonisátoi mli zde práci dosti krušnou, zvlášt \' místech bažinatých. Svedením vody do mohutných' etn\'ch nádržek, nynjších
velko]ep\'ch rybník, nabyl kraj nové tvánosti, nového kulturního
a hospodáského významu, zcela odlišného od jiných krajin Cech.

Odvodnná pda

stala se jilodnou a

založením etných

velik\''ch ryb-

201

mkú na Hradecku,

v

míe ovšem

-

Tebosku,

ješt vtši na

byl

dán

základ k velkolepému chovu ryb, jenž nemá v celé íši sob rovného.
Jakoby rarovn\'m proutkem dotknut, stal se po mnoha vkíi nehostinný a nepístupn}' tento kout Cech krajem roztomilým, skytajícím
krás pírodních. V okolí Kumžaku, Kamenného Malíková a Jindiše najde cestovatel vdné pvabné horské lesní partie, v údolí
hradeckém stíbí se pás tiché Nežárky a kolem dokola lesknou se
hladiny velkých
menších rybník s bohatou zvíenou a kvtenou
voflní. Hladiny jejich, zdobené ostrovy bílých leknín a žlul\-ch stulíku.
l)rázdi divoké kachny, potápky a lysky. ^' pustých pobežních rákosinách zlatem lesknou se vvsoké stvolv \odního kosatce a nalézají

mnoho

i

JINDICHV HRAD
(OD JIHOZÁPADU).

zde úlulku celé roje hnízdících

tu

rákosník,

rohá,

racku a

moskxch

vlaštovek.

rtvarem náleží cel\'' okres prahorám. Panující horninou jest zde
tedy žida a rula. Rula jest šedá. plástevná. na cizí vložky chudá. Jest
zde
granulit se stopami amfibolu. (/ Stíbrce nalezen byl sienit.
i

Hojn(' a
J.

mohutné

Hradcem a

jsou alluvialní

Stráži,

kdež se

i

nánosy písku a

kaolin dobývá.

a biatskeho jsou ložiska rašeliny

as

o

23(» ha.

málo \ýhevné
nepatrné ložisko rudy manganové.

u Stráže. Kašídina zdejší skytá

L'

hlíny, zvlášt mezi
rybníka kaležského

Jiná
palivo.

rašeliništ

U

jsou

Jindichova

Hradce jest
Pda jest po výtce
chudá, postrádajíc úpln látek vápenitých.
Soudní okres jindichohradeckx' hranií na severu s okresem kamenickým a poáteck\''m. na v\'chod s mora\sk\-mi okresy teleskxm

_
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a daickvm. na jiliovýchod s okresem ndvoln-slriekým a dolnorakouskvm okresem liovsk\-m. na jihozápad s okresem teboským.
na severozápad pak s okresem Veselským.
Rozloha okresu jest 504'24 kn. Okres písluší k pahorkatin eskomoravské. Terrain jeho jest celkem mírn zvlnn znanjší výpnuliny
jsou na severu s nejvyšším bodem .("ertúv kámen" (629 m). Povrch
jihu do mohutného údolí jinokresu sklání se od severu, východu
dichohradeckého, jímž protéká eka Nežárka. U Stráže rozvinuje se
tento z prvu stisnnv údol v kraj rovinný. Menši romantická údolíka
jsou v Jindiši a Kamenném Malíkov. Prmrná výška okresu jcsl
560 m. Nejnižší bod jest u zámku jeminského (424 nu. K severový;

i

NEJST.ARSI

CAST Jl.XDKICHOVA HR.ADU.

chodu a jihozáj)adu jest krajina otevená, nechránná. \ vdaná studen\^m vtrm severním. Prmrná teplota roní jest 7'4 — 8'3" C.
Následkem znanjšího \v\ýšeni ])U(ly ])Oíná tu setba jarní
teprve v polovici dubna, v hornatjší xýchodni a jižní ásti okresu
pozdji. vSetba ozimní poíná v msíci záí. Vodních srážek jest vtší
množství nežli na Tebosku. Po stránce hydrografické jest Jindichohradecko pevážn krajem rybniním a zaujímá v té píin hned druhé
místo po Tebosku. Veškeré vodstvo náleží do povodí vltavského.
\\vmra všech rybník jest 22(X) //a. Panslxi hradecké samo má Ih'
rybník o 1272 ha. Nejvtší rybník jest holenský u dvora Hoiná
(244 ha), kaležský u vesnice Kalehy (197 ha). Krvavý u lunku
(8:^7 ha), Vajgar u J. Hradce, lásenický u vesnice Lásenice, stakovský
u Stakova, ratmírovský u Mal. Ratmiro\a. Hejtman u Rozkoše, mutii

2')J

n\'esk\'

morný

u

u

Mutin("'\'.si.

Ivo-

Devo

Strmilova,

Pné a Roh dvora
Drahýšky. Krom tclilo ve-

u Horní

li

likýcli rybník jcsl v okrese
ješl v<'liký poet rybník
menších, jichž jde ik) sel.

Hkivním lokem krajiny jindichohradecké jest eka Nejež vzniká z potoka
kamenického. Od Jarošova,
kde pijímá potok žirovnickx',
STARÉ MSTO V JINDI^ HRADCI.
protéká dohmi v mírné pahorkatin \'
xlnité smrem jihozápadním, u Jimh^chova Hradce pijímá potok jinihMšský a obrací
se k jihu. LI Lásenicc pak k západu.
Dle sítání z r. 1900 žije v okrese ,Wi.8.SS oby\atei. z nichž jesl
28.915 Cechij a 9.938
Jest tudíž okres jindichohradecký penárodnosti jsou v okresu starousedlé a
vážn okresem eským.
snášejí se vedle sebe pomrn dosti klidn, jsouce hospodásky \ zájemn na sel^e odkázány. Hospodáská, národní a politická organisace
jest však u
daleko lepší, než-ii na stran eské. eské ob\ \alelstvo jest zde rozraženo nmeckou zátokou, jež z Rakous sem vy-

žárka,

áe

Nmc.
Ob

Nmc

bíhá a

jejíž

koneným bodem

jest

vesnice

Lodtéov

(n.

Riegerschlag).

tvoí na
nmecké ostrv-ek, kolem
dokola obklíeno jsouc, až na eskou vesnicí Skrýchov. sam\'mi nmeckými osadami. eské obyvatelstvo, usazené hlavn na pravém
behu eky Nežárky, náleží k velikému národopisnému okresu blatskému. Starol)yiý. svérázns' kroj blatský lid vesms již odložil. Jen
v musejích jsou ;íhyl]\y
jeho, a to zvlášt nádherného kroje ženského, zachovány. Nmecké oijyvatelstvo zdejší mluví dialektem bavorsko -rakou-

Msto Jindichv Hradec

této zátoce

ským.

Zpsob
])olního

jest

hospodáství
úsporný se

svobodným stídavým

i)0-

stupem. Hlavní plodinou
v zdejším kraji jest oves
a žito, z okopanin zemáky
a epa, z píce jetel a

JINDK. HRADU
NA TETÍM HRADNÍM NÁDVOÍ.

NOVÝ PALÁC
S .-VRKÁDAMI
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smsk\'.

Lesní

velkostatky.

pda

Lesy jsou

zaujímá 13.032

—
ehož

ha. z

V

i)0 v\'tce jehlirnaté.

polovina pi^ipadá na
obecních lesích pevládá

na velkostatcích smrk. Celkem daí se tu lesm dobe. Nemalého významu jako lesy mají
rybníky, jež každého roku poskytují
bohatého výtžku. \ý\o/. ryb provádjí velkoobchodníci, kteí z pravidla
\eškeré r3'by ze všech rybník od velkostatk hned ped lovem zakupují
a vyvážejí do \^ídn, Hor. Rakous, Prahy, Saska. Bavor a Hamburku.
Kíní a potoní rybáství jest úpln zanedbáno,
chov pstruh v horských
potocích dobe by se vyplácel.
Ovocnictví valn se nedaí, ježto pozdní jarní mrazy kvt poškozují. Velaství pstuje se pouze
l)orovice.

i

a

ze

— Velkoprmysl

záliby.

jest

v okrese slab zastoupen. Ješt
ped 50 lety kvetl zde prmysl

soukenick5\

nm

nyní

ani stopy.

není

zde

po

Také mlynáství

a koželužství jest v úpadku.

Podopravní jsou ]jizniv a
podporují obchod. Okresem probíhá eskomoravská píní dráha
a dv úzkokolejné dráhy, Jind.
Hradec-Nová Bystice a Jindichv Hradec-Obratany. RíšskS'ch
silnic jest 21^/rt, okresních \'i'lkin.
Chudé obyvatelstvo okresu
jest jioukázáno hlavn ku \zdlá-

mry

\áni

pdy. Jindichohradecko

jest

zalidnno, než-li okres}''
okolní. Stálým drobením statk
však stav selsk\' mizí a ob\'vatelstvo chudne. V celém okresu
jest velik\' nedostatek dlného
silnji

PORTÁL NOVÉHO PALÁCE JIXDK. HRADU.

lidu,

z jara hromadn odvýdlkem vvmosnjším

který

chází

za

do Rakous. hla\n do Vídn. Nedostatek pracovních
že mnozí majitelé selsk\''ch

sv

jidy
])ráce

usedlostí

\ážn

nechají vljec ladem ležeti, ježto

sil

jest tak citeln\'',

tom pemýšlejí, že ást
nejsou s to. aby potebné
o

sami na nich konali.
Polilickvm a soudním

stedem okresu

JINDICHV HRADEC,

jest

nejelnjší, historicky

památn msto

na eském jihovýchodu. Rozkládá se malebn v mohutném údolí po obou
bezích ekv Ncžárkv. Na jihovvchodní stran iiilhá k mstu velikv

-
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rybník ^Vajgar", kamenným mostem na dv nestejné ásti i-ozdlcn\-.
a 9.285 obyvatel, z nichž jest 8.756 Cech
Msto ítá nyní 738
Vznik msta klade se do zaátku osídlení zdejší
a toliko 529
krajiny, jež stalo se kolem r. 1200, kdj^ž tou dobou Vítkovci Jindich na
ostrohu, utvoeném ekou Nežárkou a potokem jindišsk\'m pevnou
vodní tvrz si vystavl, obehnav ji hradbami a obklopiv ji kolem do kola

dom

Nmc.

V podhradí

vodou.

vzniklo nejprve Staré

msto,

se znamenit\'m. z

XV.

století pochodícím, opevnním o tech branách: novomstské, rybnick
a nežárecké, z nichž tato jedin se dosud zachovala, postupem asu
pak kolem nho pedmstí novomstské, nežárecké a václavské.
findichv Hradec byl mstem poddaným i šosovním a

pán hradu Jindichova. Potomci jejich zvali se
páni z Hradce a mli ve znaku
zlatou ptilistou rži v poli modrém. Vádii zde až do r. 1604.
kdv rod tento Jáchymem Oldichem po mei vymel. Lucie Olilie.
sestra pedešlého, provdavši se

náležel k panství

zde

Viléma Slavatu, vládla

za

samostatn

naež

drželi

až do smrti své

1633.

r.

zámek a panství

hra-

Slavatové. Marie Josefa,
poslední Slavatova. provdala se

decké

Hemana Jakuba erChudenic a pak pešlo
panství hradecké na rod hrabat
ernín, v jichž majetku podnes
se nalézá. Tyto ti mocné panské
rody pracovaly na zvelebení msta

r.

1687 za

nína

z

svého,

které

s

esk\'m

OLTARIK MATKY BOZI
v K.\PUCE ZÁ.MECKÉHO FRAUCIMORU
ZV. ,BlLÉ PANÍ".

lidem

všechny radosti a strasti prodlalo
od pradávna obklopeno bylo na národu svému vrno zstalo,
meckvmi osadami. Bylo stedem rozsáhlého panství, které bylo vždy

a

ddno,

nikdy ale prodáváno.
Nejznamenitjší budovou msta jest ovšem star\- jeho hrad. jest
jedním z nejvtších v Cechách. Nebyl vystavn tak. jak jest. najednou,
nvbrž v rzných dobách a rzných slozích. Nejstarší jeho ást, hrad
Jindichv, jenž tvoí základ celého nynjšího hradu, jest vystavna
v slohu románsko-gotickém. Další pístavby a pestavby v hradu konaly se hlavn za Jindicha IV. (1436—1507) a za vlády posledních tí
jen
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pánu z Hrailce, Jáchyma (vládl od r. 1530—1560). Adama II. (\iádl
I5W-I596) a Jáchyma Oldicha (xládl 1596-1604).
Do hradu vstujjujeme po most, díve zvedacím a vrží hájeném,
prvou branou, za niž octneme se na prvním hradním nádvoí. Zde
obydlí a úadovny zámeckých úedník, kolny a konirn}\
ásti piléhá pansk\' pivovar s elektrárnou. Z tohoto nádvoí vedl
za star\'-ch dob vchod do vnitního hradu v právo. \' XVI. století
vzniklo na míst, kde táhla se druhá hradební zed, píné pedhradí.
jímž klenutým jjiúchodem \- levo picházíme do druhého hradního
nádvoí. Na
jsou panská
obydli, jednoduše upra\"ená.
Na
tetím velkém hla\ním nádvoí
zvedá se na stran jihovýchodní
znamenitá dvoupatrová budova
renaisanni. Nový \)íúí\v zvaná.
Hned pi vstupu do nho upoutá
])ozornost poutníkova pkný porjsou

K

hlavn

této

nm

^

tál,

chránný

mížovými vraty

bohaté renaisanni práce
nické.

V

pízemí

této

zámebudovy

umístn

jest bohatý archiv zámeckv' rodu pán z Hradce, rodu
Slavatovského a ernínského.
Jsou zde dále komnaty hrabte
luigena ernína, jenž roku 1906
správy panství se ujal.
\' I. poschodí jsou pokoje
panski'. jež nyní za nové vlády
iio\ se upravuji, se znamenit\mii
obrazy a skvostnou .šatnici. K pokojm piléhá tak zvaná rožmROXDKLOVÝ AL'I'.\N Jl.XDlý HR.^DU.
berská chodba s etn\-mi potlobiznami ]iedešl\'ch majitel hradu. A' druhém poschodí býval nádherný .zlatý sál". Na protjší stran
jest starší budova, znan pozdji pestavovaná, v níž býval rytíský
sál španlský s malou domácí kaplikou zámeckého fraucimoru, zvanou
kaplí „Bílé i)aní" \ ujiomínku na slinou Perchtu z Rožmberka, chof
nehodného Jana z Lichtenštejna, pána na Mikulov. Kaple je patrn
dílem Jindicha \\\. nebof stny její jsou ozdobeny podobiznami

ty

manželek jeho. Tato dv stavení spojili poslední páni z Hradce nádhernými dvou|)atrovými arkádami. Za arkádami jest neveliká zámecká
zahrada s rondelovým ])ekrásným altanem. vysta\nvm za posledního
pána z Hradce
italské renaisanci. l*roti starému románskému hlav\-

—
nirau vjezdu nalézá se

2'*7

—

zámecká studna. .U m hluboká,

s

ozdobnou

re-

naisanni míži z r. 1604.
Na stran severovýchodní zvedá se mohutná, úctyhodná budova,
star\' pvodní to hrad Jindichv s kapli sv. Ducha a s tak zvanou
kapli sv. Jií. v níž jsou znamenité fresky, nyní obnovené. v\-jevy to
Pocházejí z r. \'X\\^. K slarému liiailu piléhá
z legend sv. -jirských.
kulatá vž, obecn hladomornou zvaná, proti ni pak byla za
Jindicha IV. postavena vž
ervená, v jejíž pízemí jest
bývalá zámecká kuchyn, v níž
vaívalo se v starvxh dobách
pro panstvo a služebnictvo zámecké a zejména také o slav-

nostech udlování „sladké kaše." Tato slavnost byla velkolepá hostina chud\''ch

z

panství

kažhradeckého,
dého roku o zeleném tvrtku
na hlavním nádvoí zámeckém
jež ])0 40() let

se

konala,

na

oslavu

a

veee Pán.
byla

to

\'

soudnice,

krajský

nepochybné

jiamátky

soud.

j)oslední

|)rvnim

kde

Ve

jizbách byly žaláe.

pate

zasedal

vedlejších
I

soudnice

vyzdobena byla freskami a

to

v spodní ásti zemským snmem, v ásti klenutého stropu
pak obrazem honby.
Starobyl' hrad stihl krutx'
HRAD.M STUDNA
NA TETi.H Nádvoí jindR. hradu.
osud, týž a skoro souasn jako
stihl hrad Landštýn.
R. 1773
vznikl v pile pod hradem ohe, jenž záhy tak se rozšíil, že ceK' hrad
v plamenech se ocitl. Po požáru byly jednotlivé ásti hradu jen nuzn
krytem opateny a od té doby nebylo nieho se stranv panstva podniknuto na obnovení této starobjdé památky, jež se jeví jako poloviní
zícenina. Teprve když r. 1906 hrab Eugen ernín správv panství se
ujal, zaíná se hrad dkladn opravovati a tak doufáme, že za jeho
vlády bude starx- hrad náš nejen zachránn, ale k novému lesku yiovznesen.
Po hradu nejpamátnjšími budovami \'
jsou etné jeho
kostel^^ Nejpednjší svatyní jest farní chrám Nanebevzetí P. Marie.
i

i

mst

—
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podoby upra\cn byl asi v druhé polovici 14.
století v slohu gotickém. R. 1625 povýšen by! papežem Urbanem VIII.,
zásluhou hrabte YW. Slavaty, s farou na i)roboštsk\'. Píed velikvm
ohnm r. 1801. jimž celé msto se všemi svými kostely bylo zachváceno a v popel obráceno. b\l\nitrek jeho velice nádherný a mnohými
A' vstaven

oltáii

Jos.

a do nynjší

vyzdoben}-. Nyní jest v

nm

Hofmana byla Spulío\'ská

toliko 6 oltáíú.

ka])le P.

Zásluhou

i)rol)(;»šta

znamenit gotické
klenby, obnovena a umleck\'mi malbami \"}'zdobena.
Za s|)rá\v prol)ošta Dra.
Aloisa Jiráka byla nákladem
ji'ho
vkusn vymalována
Marie,

l)resbyté. roku následujícího

znaným

pak

farniku hla\ní
lodi.

\"

i

pí'ís])\kem
polioní

ob

hrobce pod kostelem

|)Ochováni jsou páni
a

z

Hradce

nkteí Slavatov.

Kostel sv. Jana Ktitele
pokládá se za nejstarší z kosleKi hradeckých. Alá vysokou hlavní lod a poboní

znan

\\vstavn byl

nižší.

v |)echodní dob
románsko -gotickém

skoro

celý

slohu

\'

a

vyzdoben

kami v rzných dobách.
které

kolika
A'

14.

z

nich
lety

N-

ped n-

byly

století

byl
fres-

restauro\'ány.
drželi

jej

mi-

kteí jej a klášter
1.^64 za slušnou náhradu
r.
dobrovoln opustili a do Jinorit,

TKETI HRAD.NÍ NÁDVOÍ.
ÁST PVODNÍHO HRADU JINDICHOVA.

mnil ve

špitál

i chudobinec

pro

2(»

hlavi pesídlili.

muž

Na

to

Jáchym

z Hradce klášter jejich pea 20 žen. Ke chrámu ])ilhá

znamenitá to sta\ ba architektonická. \- Ie\o
pak kížová chodba s kaplí soukenickou.
Hbitovní kostelík sv. Václava vystavn byl \' (lol) neznám
v slohu gotickém. Kaple stávala tu již r. 139y. Kostel mli \c správ
Františkáni. Mnoho škody utrpl ve válce 30leté a pak )>ožárem r. I8(il.
\' kostele jsou nkteré zajímavé starobylé náhrobky a [)ak zasklenný
n;ípis jména Ježíš, jenž ])rý od J. Ka])islrana i^ochází.
\'

|iravo kaple sv. Mikuláše,

—
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Hbitovní kostel Nejsv. Trojice vystavn byl r. ló'M stranou |)(nl
Po bitv biohorsiié byl však kostel utrakvistm odat a odevzdán katolíkm. Ke kostelu piléhá kaple Pirchanovská, v níž jest
oboji.

starobyK' kidlovx' oltáík.

hbitov s hrobkou rodiny
stavnou.

Kolem

kostela rozkládá se

Landírassoxy.

v

slohu

pkn

upravenv-

eckodorském

\y-

I''rantiškánský kostel sv. Kateiny byl \yl)udo\án roku I47í>
Jindichem I\'. z Hradce. \'yho<'l r. If)l"^> a Iiul. \' hrobce kostelní
pocho\án jest hrab Pavel Slavala. Kostel má 2 rondelo\ renaisanni
pol)()rní kaple. Ke kostelu piléhá kížová chodba a klášter s velikou

zahradou.

V.XITKK

Kostel

ád

jesuitskx-

K.\PI.K SV. JIÍ.

Maí Magdalenv vysta\n byl s piléhající kolejí pro
Adamem z Hradce a synem jeho Jáchymem Oldichem.

s\'.

I.

Slavata znova od základ \ystavti. Po zrušeni ádu jesuitského byl kostel r. 179.'^ v skladišt xojenské promnn, z koleje jesuitské staly se pak kasárny. \' hrobce
pod kostelem pochován byl Vilém Slavata v rouše eholním.

Když

r.

1615 vyhoel,

kázal

jej

Vil.

Alžbty vystavn byl v slohu gotickém na konci mostu
rybnického s bývaK^m špitálem pro 13 muž a 8 žen. Roku 15(4 byl
špitál Jáchymem z Hradce zrušen, kostel pak r. 1793 rovnž ziušcn
Kostel sv.

a v kovárnu

promnn.

Kostelík sv. Jakuba

malebn nad mstem

s

hrobkou hrabcí rodiny Ccrninské zvedá se
jež oxdádá údol hradcckv.
ná\'rší.

na lesnatém
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pkném

—

hrabe Eugen ernín.
Nedaleko hrobky zvedá se velmi malebn v sadech pod sv. Jakubem
evangelický kostel, r. 1906 v moderním slohu vystavn}'.
Ze svtských budov pozoruhodná jest mstská radnice na velkém
K.

IHW) vy#la\rl

v

jej

slohu gotickém

která tikráte vyhoela. Nynjší podoba její jest z r. I8(»l.
Na námstí vypíná se proti radnici pkn barokní sousoší Nejsv. Trojice.
Z no\'ých ijudov xyniká i)alác mstské spoitelny v tíd Kiegrov,

námstí,

palác Jednoty záložn a ob-

chodní

dm ..Treviso" vmst-

skxch sadech, ozdoben\' pknými freskami historick\'mi.
Nedaleko jest dvoupatrová
budova škol chlapeckých,
v

umístna

níž

mstská

jest

ojiatrovna.

t(''ž

Nová

budova práv se
Pozoruhodné jest renaisanní nádvoí s arkádami
dvorce Bystikách
poštovní

staví.

.

8')

i

v

V

Kmentové

ulici.

dobách byl
Jindichí^iv Hradec dležitým
starých

mstem a stanicí

na hla\ní císaské silnici, xedoucí z\'ídn
do Prahy. Z té doby zachovalo se zde nkolik velkxxh
zájezdních hostinc, které
však nyní pozbyly svého

dívjšího

významu. Cil\'
prvozní obchod.
Pod záštitou mocných s\"ých
zde

byl

CER\'E.\.\

y\:/.

JI.\I)UHO\-A HR.AUU.

pánu
a

kvtu

za panoxani posledních

msto utšen

dosáhlo

zkvétalo

nejvtšího

roz-

Hradce. Jako jiná msta, byl Jindichv Hradec mstem opevnným. Z bývalých hradeb, bašt a jiných
opevnní zachovaly se už jen nepatrné zbytky.
a xeliké požáry, zvlášt onen hroznx' z r. 1801. jímž celé
msto lehlo popelem, dále válka .'.oletá a \álky francouzské zniily
l)lahobyt obyvatelstva na dlouhá léta.
'J'eprvé v novjší dob ilejší
opt život jest v
pozoro\ali. .Msto slyne od pradávna svou istotou. i)í\tivoslí a vlídností obyvatelstva, malebnou a zdraxou polohou. pekr;isnými sady a parky lesními k níž bažantnice panská to
o))ora s>' svými pvabnými rybníky zvláštní pozornost zasluhuje. Ohv-

ast

nm

jján

z

i

:
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emeslem, poinim liospodástvím

vatelstvo živi se po Nýtce droljn\'-m

misl

dva pivovary,
liiiovar, továrna na výtovárna na pletené zboži, škrobárna a syrubárna. Di^ivjši 2 panské ml\ny zanikly a používá se jich nyni za
elektrárny. Z ústav penžních uvádíme mstskou spoitelnu. Jednotu
záložnou, okresní hospodáskou záložnu a zastavárnu.
a obchodem.

robu

látei\

\'

jsou

I

iiedvál)ných.

Ústavy vzdlávací jsou
c.k. vyšší gymnasium, založené
již Adamem II. z Hradce, obecná
a mesiánská škola chlapecká
i

prmyslová škola

díví,

po-

kraovací, škola obchodní, nmecká obecná jcdnotídni škola
israelitská. zimní škola

mstská

dáská,
veejná

hospo-

opatrovna.
a ítárna.

knihovna

mstské museum.
Z humanitních ústav

zdej-

u\ádíme: okresní \"šeobecnou a vojenskou nemocmstsk\' chudobinec a
nici.
ších

/*»-

chorobinec. sirotinec, pansk\'
špitál pro schudlé mštany a

mšfanky hradecké
ústav

polévkový

mládež

a

Á^^

u sv.Jana.

])ro

studentskou

školní
nocle-

hárnu.

Od r. I77'> má j. Hradec
svou stálou \ojenskou posádku,
o jejíž udržení a rozmnožení
obec velice peliv se stará.
Jindichv' Hradec jest doplovacím okresem pšího

l'ROríO.STSK\'
F.

M.\RIE

CHRÁM

N.\NEBE\'ZKTI

V JIND. HRADCI.

plu-

ku . 75. Trvale jest zde posádkou i)rapor tohoto pluku.
prapor i)olnich myslivc . 22.
prapor
zemské obrany . 29 a kádr dragoun pluku . 10. \'ojsko toto ubytováno jest nyní ve 4 kasárnách a
baráku. Páté kasárny budou se
práv stavti. Za rok bude tedy v mst více kasáren než-li škol.
I

I

I

I

Starobylé gymnasium zdejší stále ješt živoí v prastaré, neúelné šeré
budov. Za to vojsko zdejší ubytováno jest všude v krásnj^ch budovách na nejpknjších a nejzdravjších místech msta. Jest s podivením, že pro tento nejpednjší osvtov' ústav zdejší nemohlo se

dosud žádné vhodné místo

nalézti.

-
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Po dvou císaských

a 4 okr.
okres probihajicich. vyprocházku
nyní
po

silnicích,

konáme
okresu.

Po

táhlé, stále stoupající

sil-

na západ ku Praze vedoucí,
pijdeme do prvé nm. vesnice
Dbolína s dvout. školou a
nici,

S levé strany spatujeme
odtud vesnice nm. Matnou se
školou jcdnot.. s pravé strany
kaplí.

pak

\'('l.

ixatmírov rovnž

se

školou a kapli.
.\a
nejvyššj vypnuliné za
Déboiínem. 6 km od J. Hradce,
zvedá se ze stínu košatxxh lip
starobylý, bývalý poustevnický,
gotickv
kostelík
sv.
Barbory
s pknou mvslivnou.
Pipomíná
se poprvé r. 1503, ale p\odu
jest

mnohem

staršího. R. 1793 byl

\'NITREK I^ROBOSTSKIÍHO CHRÁMU.

kostelík zrušen a prodán k ])anství

hradeckému. Od tch ^dob spustí a teprve

bnky

Jos.

ernínové

ásten

stávka. Svatá Barbora jest

odtud zcela na blízku

jest

Na

es. vesnice
z

Rose

Ješt

Rose má
jižnji

jest

3 t. školu. 52

hra-

železniní

za-

Hradean. Jižné
Ratibo si t. školou. Na
Hradce. Ratibo má 535 oby\-.

Odtud dále na jih jest vesnice
mona a Judy z r. I7*M. Dle povésti stával
husitskxch.

dob péí

blízku

místo

oblíbené výletní

ná\rší stávala tvrz. náležející pánijm

poslední

\-

opraven.

dom

skupina 3 eských
a

s farním kostelem sv. Sizde kostel již v dobách
se 437 obyv.

Stejka, Hatin
Polšf. Jméno vesnici Ha-

vesnic,

pipomíná, že tu na
od Stráže vedoucí
pes bažiny kladeny byly
hat. \' Polšti jest škola

tína

stezce

jrdnotídní.

Západn odtud v i)kné
rovince na pokraji ohromné
obory se
tulí

KOSTEL

SV. JA^-A KTlTIvI.K

V JIXD. HRADCI.

se

-Nežárky

vcckv

zví
k

srní a daní.
pravému behu

pkný rozsáhlý lozámek Cernínskv

-
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m

II a,
Je
a hospoda.
i

zde

pi

nmž

Díve

d\

r

b\'val

hebinec.

pansk}'

Zámek s kaplí sv. Jana
Nepomuckého vystavn
v

byl

barokním

slohu

v letech 1767

— 69. rozšíen

pak

Kolem

r.

1792.

r.

IBoo

b\'vaio zde velmi hiurno.

konaly se zde honby
Nyní jest Jemina letním sídlem hrabat

ježto

parforsni.

ernín. — V jeminské
oboe jest nkolik pkn\'^ch
míst,

turisty

n\'ch,

jako

vyhledáva-

na

i).

Koií

vrch s pknou vyhlídkou
a rozkošné údolíko, jímž
se Vydyma, odtok
rvbnika hoienského.

vine
to

e\'an(;i-:lic:ivV

\'

ko.stel

jindk. hi^vdci.

JihovjThodn

iny

leží

oti

Jem-

msto

behu eky Nežárky
doby praehistorické. Jméno samo. etné na
samém pi kopání nalezený peražený mlat,
blízku mohyly, v
Vfliká to vzácnost v této krajin, dokazují, že tudy vedla z Rakous
smrem od Landštýna hlubokým pralesem do nitra Cech zemská
stezka, po které se pes eku Nežárku brodem neb mostem dále
1'lavsku pecházelo a že
STRÁŽ.

Pvod

a vznik této osady, na levém

se rozkládající, spadá do

mst

i\

pechod zde

lenlo

žen.

byl ste-

Tedy malátvrzka,

stráží

zajisté

stálou

opatená, stála zde
dobách tch prajiž
\-

dá\'ných.

Panství

ženo

strážské

zalo-

Seroku
zimou. bratrovcem Oldicha I.
z Hradce. Po oné staré stráž-

bylo

nici, jejíž

1267

jméno se peneslo

na hrad jím zde zbudovaný,
zvali se potomci jeho páni ze

i

Stráže.

Znakem

jejich

byla

Kl.ASllikNl KUSlf.l. b\'. K.VlKlíl.W
V JINDK. HR.ADCI.

modrá
Osada

rže

ptilistá
u

hradu

v
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poli zlatém,

obrácené

XW

byla ve
mstem. Páni ze

povstalá

.

to

barvy ]>án

století

mstysem

Hradec.

z

a

tepr\é

Stráže drželi hrad a panství
roku 1876 stala se
do r. 1474. naež pešlo v majetek pán z Donína, pán z Vrchovišt
celý jej
a z Lobkovic. Roku 1570 zapálil blesk hrad a ohe
zniil. Roku 1,^77 pešla Stráž na Viléma z Rožmberka, od tohoto
pak na Adama II. z Hradce. Dcera jeho Lucie Otilie postoupila
Stráž manželi svému Vilému Slavatovi, pi kterémž rodu zstala až
do jeho vymení. Pak pešlo panství na Šternberky a erníny. Od
roku 1811 náleží rodu svobodných ])án Leonard. Ze starého hradu
zachovala se vž velice zajima\á a nkteré hradební zdi. Nynjší

tém

i

Sif#«»«^í^-l^j»tBfiti^

\ELKK NAMÉ.STÍ v JINDICHOVÉ

HR.VDCI.

zámek pochází z poátku 18. století. Hrad byl se strany k mstu
opevnn hlubokým píkopem a silnými vysokými hradbami. Velkostatek strážský jest nyní v sekvestraci. Nejpamátnjší budovou v mst
I.íoo.
jest farní got. kostel sv. Petra a Pavla, jenž pipomíná se r.
\

R. 1413 byl ])estavn. Kostel jest jednolodní. Pi pravé stran lodi
pistavna jest gotická ptihranná kaple zámecká, v niž zachovány
1603 oby v., jež
s
jsou nkteré staré náhrobky. Msto má 200

dom

polním hospodástvím. V míst jsou 2 lihovary
cihelna. Jest zde ptitídní obecná a mší.
pivovar,
kruhová
a i)anský
škola chlapecká s |)rmysl. školou pokraovací. Msto náleží k nejokresu a jest vyhledáváno etnými hHními hosty. Stupokroilejším
dentská noclehárna jest hojn používána. Obanská záložna dobe si
živi

se

po výtce

\-

-
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Xa

\x'de.

ložiska

jsou

Ijlizku

výborného kaolinu a raseliny,
jež se vyváží.

eka Nežárka

Stráže jest

(_)d

splav ná. fest

již

zde proto veliké skladišt diví,
jež

se

pla\'í

do

\'oreeh

])0

Prahy.

Ze Stráže vedla do Cech
zemská stezka pes

stará

Plavsko a Hatín.
\

NADVORI S ARKÁDAMI
\E DVORC: DO^ÍU BYSTICKÝCH V JIND. HRADCI.

stezka.
J.

UP

esnice es. s 35

obyv. a
])rý

2

1

a

\-

domy

t. školou,

s

k

a.

a ()65

stávala

na vrchu Fridrichov

tvrz.

Z Plaxska odliouje v právo
i)ímo vedoucí pes eskou \esnici \'ydi a xes Políkno do

Hradce.

Za Stráží spojena jest eka Nežárka s Lužnicí stokou, zxanou
-Xovou ekou". )d Stráže nastoupíme další pout okružnou pes ves
Pisti nu a Mí šek do Libo ez. vesnice ležící na okres, silnici do
Chlumce vedoucí. Východn od Liboez prostírá se na vypnulin velmarkytský. v nmž na vysoké skále Homolka (612 /n)
íc )lepý re\ír s\-.
z\ané, a pak na skále Bublav v starých dobách hlídky se konaly,
(

r Homolky objeveny

byly mohyly. Homolka jest nejvyšším bodem
Odtud
skytá se pkný rozhled po dalekém širokém
v okolí strážském.
Hlídka na Homolce byla pední jjosunutou strážnicí stezky
okolí.
hlubokých hxozdechí zdejších vystavli
strážské. V 16. a 18. stol.
\-

si

poustevníci zcela blízko vedle sebe 2 koslelikv. jež zas\lili sv. Mar-

RV\-.\I.V

l^OLSTEVXICKV KOSTELÍK
U JIXD. HRADCE.

.SV.

BARBORY
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Kostel sv. Markéty stál zde

ke konci 16. sloleti.
rozkošného lesního
1799 byly oba kostelíky
zátiší zbožní lidé v slavn\'ch procesích. 1\.
vyzdviženy, naež spustly. Poslední poustevník Kristián Sommer žil
zde ješt r. 1722. Nkolik krok od kostelíku jest pkná myslivna.
Revír s\'. markétský jest nejkrásnjší a nej\'tší z celého jjanství
Cernínsk(''ho. J(-sl zde ást b\'valého pralesa, vyniká nádhernS^nii lesními ])arliemi a chová se zde erná, ervená a vysoká zv. K revíru
piléhá velik\- rybník stakovsk\'. T\'ž jest tím památnx'. že jest pomezn\'m rybníkem tí panství: hradeckého, bystického a chlumeckého.
Skvostnou parlii tohoto památného rozmezí i)odává nám následující
obrázek. Obyvatelstvo okolních \esnic nalézá v lesích markétských
obživy a zamstnáni jako devorubci. l'o okresní silnici vracíme se
zajímavého vxdetu k domovu. Projdeme vesnicí Pí b razí.
z tohoto
v níž obyvatelstvo zamstnává se znanou mrou cihlástvim. A' ]ira\o
a

s\-.

Z celého dalekého

okolí ])ulovali

spatujeme rybník l)latský s
Lhotu. Za krátko dojdeme

sem do

rašeliništi,

k

v

\-elikému

.\Z.

již

tohoto

levo

es.

rvbníku.

u

vesnici

l)ol.

jehož

behu

—

PARTIF.
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proslirá

se

\esnicc
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Lásenice

s

Ivaplí

z

r.

Kífi2.

\'e

vsi

stávala

kdysi l\r/ u rvhnika Zátvrzniho. jenž nvni \ kniku jest i)romnn.
Po l\ri:i není ovsem již žádné stopy. (JKresní silnice \'ine se stále
po levém behu Nežárky, po niž ]:)í"ejdeme již sam\-mi nm. vesni-

cemi

Horní Lhotou. Dolním

a škola.

])ále

\-

le\o

a Horním Ždárem. Zde kaple
nm. vesnici Buk s
školou,
.Nm. Malí kov. Dol. a Horní Pnou. Farní

spatujeme

I

ti",

v právo nm. vesnici
vesnice Horní Pná leží již na cis. silnici, k \'idni vedoucí. Má 88
domu se 46, ohyw Založena byla Nmci. K. I,'5,59 pipomíná se tu již
fara s kostelem sw Michaela. Patrony kostela byli páni z Hradce až
do r. 1594. po nich jesuite, od r. 177;^ ])ak náljoženská matice. \" obci
jest poštov.

a

telei^r.

úad.

^

:!

í

t.

-

škola,

mlékárna a záložna, v malém

;íii

r-

1

UDOLl .IIXDKISSKK
IJINDKICHOHRADECKÁ ŠÁRKA).
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jako vesnice. Dále dos])jeme do vesnice Ciunku. .Má '>2 domu se
605 obyv. a školu. Farní kostel sv. Jana Xe|)om. pochází z r. i7í!7.
Lokalie stala se samostatnou farou r. UJ57 s patr. nábož. matice.

V samé

vsi jest veliký rybník, Krvav\' zvan\'. Mezi tímto a kaležským
rybníkem prostírá se veliké rašeliništ.
se 73 domy
Z Ciunku dospjeme do poslední nm. vesnice
a 475 obyv.. se školou a kaplí sv. ]'"loriana z r. 1830. U Lom. kdež

Lom

pekrouje

zastá\i\a.

jsme se zase

ocitli

\'

traf

dráhy úzkokolejné okres,

ki"aii

ryze

(:'sk(''m.

jest

nmž

\'

msto
KUMŽAK (nm.

Nmecké

A\'šak

silnici.

jm('no

již

osadou

nej('-cln(\iší

Krinigseck).

vzniklo ze sta-

nmeckého názvu Kunig>ecke. Založen byl nepochybn
Nmci. \' 13. století byl Kumžak
rého

trh(i\(Hi

sla\'a

\>í a

11.

po\'všen.

r.

majesl;item

na

I4í')7

Kumžak

A'la(li-

msteko
])ánm

náh^žel

pak rodu Sla\"alovskému. naež zddil jej Alois hr.
Podstatský. jehož rodu dosud náleží. Fara pijiomíná se zde tepr\'é
I.'^)'J3.
r.
a\'šak jest p\'odu starz

}L"aflc('

a

šího.

Kostel

mje

v>'hoí-el

Z

t(-

doljy

farní
r.

sv.

Bartolo-

15.%. 1742 a IHOH.

])(ichází

nynjší jeho

dom

KOSTEL

.S\'.

\'

ií.vktoi.o.mí:.!!-;

Kr.MŽ.Mvl".

podoba. Msto má 291
s 2336 oby\'.. jež ži\i se i)olním
hospodást\'ím. ])rmyslem tkalcovským a pletai"ským. Hotoví
i)lyše. koberce a zho/A pletené.

hedvábné. samelo\-é.
ústavem jest zde líeifeisenka. Z osvtových ústav uvádíme obecnou ptit. školu smíšenou, mst. školu chla|)eckou a prmyslovou školu |)okraovací. Ukoli kumžatecké jest velmi hornat<\
Nejvyšším bodem
731 //;
okolí jest vrch Markv kámen (AUirkštein
nad moem.
Z Kumžaku vede dále okresní silnice jies \esnici Mosty, kde
škola
tr.. do Daic na
Mora\. Poblíže vesnice Zvle. Sukdol

se

zde

látky

Penžným

\-

).

I

a I,e

š

t

i

n a.

Severn od Kumžaku z\edá se na mírném ko|)ei msto
STRMILOV. [-"ipomíná se r. 1255. kdy slulo Stremylov. Od dávna
náležel s nedalekou vesnicí Zahrádkou k panství hradeckému. K. 156!
byl

již

mstekem.

l'arní kostel sx.Jiljí jjiipomíná se

r.

1376.

Pvodní

313

kostel

vyhoel na zaátku XVIII.

a

a byl toho

1P)35

století.

\^yhoel

])ak

od základu znova vystavn.

roku

jcštr

r.

Staiobyl\'

Ií24
jest

zde hrbito\-ni gotickx' kostelík sv. Ondeje s románskou apsidou, nejstarší prý to svatyn v této krajin. .Msto má '.Ul d. s 2097 dbyv.
Vtšina obyvatel zamstnává se tkalcovstvím a výrobou zboží i>letenho. Zboží tkalcovské jde \-tšinou do Vidné. Jsou zde faktoi cizích
lirem a 2 \elké závody na pletení punoch a trikotového zboží. \'ýdlkové pomry jsou prostední. Polní hospodáství udržuje se ve
stavu konservatixním. Obchod zkvétá. Dobe se osvduje mstská
záložna s omezeným ruením. \' míst jest 6 t. obec. škola, pol^ra.
škola ])rúmvslová a tkalco\-ský kurs. \-pejná knihovna a ítárna.
Z humanitních ústa\-Li uvádíme mstskv chudobince, pulvkový ústav
l)ro

školní mládež a sludcnt-^kou noclehárnu.

i

STRMILOV.

V
jvou

malém zemském v\'bžku zahrádeckém severn od

\esnice

rovnž

Boetín

se

školou a

Zahrádka

((>(>

d.

Štrmilo\a.

se 445 oby\-.)

tomto zapadlém koutu Cech jest hojný poet obyvatel vyznání evangelického. V Zahrádce mají evangelíci svj hbitov
s pknou kaplí. Evangelíci zdejší jsou potomci eských Bratí, kteí
v blízké
Olešné mli svj sbor a hbitov.
tyto historické
památky dosud se tam zachovaly. Zahrádka a .\m. Olešná náležely
l)anstvím k obci jindichohradecké. Zahrádku daroval obci této r. 1496
Statek Xém. Olešnou pak si obec jindichop. Jindich IV. z Hradce
hradecká koupila r. I.S/. od p. Adama II. z Hradce za 2625 kop gr. .
Dosud má tam obec jindichohradecká krásné lesy. Ze Strmilova vracíme se k v\'chodišti své pouti po okresní silnici jindichohradeckolelecké. U velikého rybníka Hejtmana stávala kdysi tvrz a mlýn.
Místo toto nazývá se Rozkoš. 'Jvrz promnna v zámeek, mlýn [iak
v mechanickou prádelnu. 4 Jl:m od Strmilova mineme ves \'lici. pise školou.

Xm.

\'

Ob

—
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Školenou k Slíižovicm. Tato vesnice, ítající 42 d. s 416'ob., leží
mezi temi velikými rybníky: Hejtmanem, rybníkem ratmírovskym
a Krvavým. Má školu 2t!^ídní. Avšak již zase dlí nás od J. Hradce
ada osad nmeck\''ch. Xa behu rybníka ratmírovského rozkládá se
\csnice .Malý Katmírov. (nm. Ivlein-Rammerschlag). nepatrná to vesnice, píslušná farou k Blažejovu. Tato starobylá vesnice leží na
poloku hamerském i ratmírovském 7 km ^*(\ J. Hradce. Má 33 domu
s 230 obyv. ^' míst jest škola. pošto\ni a telegrafní úad a parní
mlékárna, jest to jedna z nejstarších osad na Jindichohradecku.
PoNStala již \- 2. polovici XIII. století a byla nazvána nepochybn dle
Blažeje, jenž r. \25^ uvádí se mezi dvoany \'ítka z Hradce. Vítek,
bratr Oldicha II.. daroval prý tuto ves s blízkou tvrzí \"ítkovým
Hrádkem nmeckým rytím. Ti ztie také sázeli své faráe. Farní
kostel sv. Alžbty pipomíná se r. I.3,V>. Starý pvodní gotický kostel
byl r. 1863
]jestavn. Po odchodu nmeck\ch rytí mli zde právo
1
palronálni ]nini z Hradce, a pak jesuité. Po nich zanikla zde fara
samostatná a Blažejov pipojen k fae ])nenské. Od r. 1856 jest zde
samostatná lokalie. Severn od Blažejova, na druhém behu potoka
hamerského, stával, jak již bylo praveno. \'ílkv Hrádek. vystavn\''
nepochybn Vítkem z Hradce, malá to t\rz, po niž zachovaly se jen
ne|)alrné stopy. Ku tvrzi píslušela nepochybné blízká vesnice Dvoreek. Za Dvorekem severoxýchodn vesnice Oldíš a .Mutinves
u Nclikého rybníka mutioveskéko. Od Blažejova s]ije potok hamersk\'
romantickým skalnatým údolím k poslední nmecké vesnici Ji n d
š
s .52 d. a 204 obyv. Zde jednotídní škola, kostelík gotisující z r. 1894
a ml\-n Cá])v. Údolí jindišské \yniká svou divokou romantiností
a jest vyhledáváno v let Hradeany, již nazvali jej Sárkou hradeckou.
S obou stran strmí vzhru srázné skály, jichž úpatím vine se potok
hamerský s \odou kišfalov istou. Bujná a vzácná jest zde
kvtena horská. Pe<l lety sídlil ])rý zde ve skalách jioustevník. Poustka
jeho byla ])i staxbé dráhy rozkotána.
\'rátivše se k v\xhodišti svému vykonáme pout po severozápadní
ásti okresu. A' tchto místech koní práv nmecký poloostrov, jehož
osu t\()í okresní silnice dešenská. Asi '4 hod. od Hradce v jjraxo
oil <ihTÍce leží národnostn smíšená vesnice .Malá Radounka (nm.
Kli in-Uadeinles). k níž politicky písluší blizk\' Xo v}'
s ml\mem,
to\;u-n(iu na knoflíky, hospodou, jianským (horem, ovínem, sádky

—

í

i

i

Dvr

a

bažantnicí,

pirozeným

to

krásným parkem

lesním.

ítá

4,3

d.

se

\'tšina obyvatel jest národnosti eské. Tamní nmeckou školu
Uidni na\štvuje toliko 20 dtí. 32 pak chodí do škol hradeckých.
Živel eský se zde v bezprostední blízkosti tak velikého msta stále
více uplatuje a rozmnožuje.
.Minuvše \' le\o l)ažantnici. pijdeme
k rozcestí. Levá odboka vede nás do nmecké vesnice Studnice.
.307 oi)yv.

—
se 60

—

Pkným

revírem kle-

cesta kolem dvorce Prokopovského do

Pluhového
farní má

a 428 obyv.

d.

novským vede nás
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míst

A'

jest

škola 3

tr.

Ždáru. kdež jsme opt již \- kraji eském. Vesnice tato
07 (i. s 593 obyv. Má jméno od Pkdi. kteí již v 2. polovici
se pipomínají. Po nich xystidala se tu celá ada držitel:
\'rchotiti.

I.

Eckerštor. H. Ccrnin.

(tr.avius Ca\'riani.
Prost}'

Monlc Campo.

zámeek vystavn

byl

z

Pecelius

J. Sla\'ata.

hr. Fr.

bývalé

Dejm

t\'rze.

a

obehnané

Adlersheimu.

/.

konen

XIII. stol.
\'ojslavici.

kníže

zdi a

z

Paaru.

píkopem.

století. \' zámeku bydlí fará a správce
Maric \ysla\n byl za J. J. Slavaty pista\ním lodi k l)ývalé kajjli. již použito za presbyté. Fara zízena tu
byla teprve r. 1859. K Pluhovu Ždáru pifaena jest blízká vesnice
Mostená. nejsevernji položená to osada \- okresu.
Druhá odboka okresní silnice vede nás do prastaré vesnice nmecké Lothéova. Jest to rozlehlá pohorská vesnice na živém potolvu na úpatí nejvyššího kopce v celém okresu, Gertova Kamenu.
\'esnice má lo2 d. s
1.33 obyv.
Jest tudíž nejvtší vesnicí v celém
okresu. Dlouhá jest
2 km. \ listinách uvádí se poprvé r. 1274.
Právo
Již tehdáž byla zde plebanie. \'es náležela pánm z Hradce.
podací zde mli tehdáž nmetí rytíi, kteí v husitských xálkách odtud
se vystho\ali. Kostel farní sv. Petra a Pavla stojí na ná\-rší. Má gotické presbyterium a 3 lod. \' míst jest trojtidni škola a má filiálku
v konené vesnici nmecké Xeudeku. Zde kon('i také již nmecký
poloostro\- jindichohradecký,
jehož mysem jest Xeudek. Blízky
ertv Kámen (029 //?). jejž Xmci zdejší zo\-ou Teufelsteinem také
Feuersteinem. ovládá daleko široko celý údol jindicho-hradeckv'-,
a skytá pkný rozhled odtud až k Teboni, za níž rýsují se obrysy
.Šumavy. Xemén pkn\' rozhled jest odtud
smrem ke Kamenici.
Rozhledu k Táboru i)ekáží blízký vrch Brík (639m). S ertova Kamene v\'born jest vidti Markštýn u Kumžaku Homolku u Stráže.
'/.^Xó. se.
že v starých doliách
na Certoxu Kamenu konaly se hlídky.
které ohnm dáxaly okolnímu obyvatelstvu
hlídkám na Markštejn
a Homolce znamení, že nepítel sem se blíží. Xmecké jméno Feuer-

Pochází

dvora.

z

i.

polovice X\'III.

Kostel Narození

P.

I

tém

i

i

i

i

i

stein.

dosud v

lidu užívané,

Kamenem spatujeme
jest

Radou

aspo by tomu nasvdovalo. Pod ertovým
zvané Radoun. Xejsevernjší z nich
\' míst jest škola
d. a 530 oby\'.
vesnice jeví ráz ryze slovanský, odtud

ti \esnice.

(Jkrouhlá

se 76

Situaní založení této
jméno. Jižnji položená eská vesnice Kostelní
jest
í! km
od J. Hradce xzdálena. Má 76 d. s 543 obyv. Škola jest dvoutídní.
Fara pipomíná se zde 1354. Pvodn byla katolická, pozdji utrakvistická, po protireformaci pak opt katolická. Z pvodního kostela
sv. V^íta šachovala se jen gotická presbyté a zákristie. Xejjižnji
s mlýnem a erfioložena jest nmecká vesnice
d\(iLilídní.
i

Radou

její

Xmecká Radou
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ninským dvorem JJrahejškou. položcnuu u velikého rybníka Rohu.
Vesnice má 120 d. a 823 obyv. vtšinou národnosti nmecké. V míst
jest

škola a

pkná

vesnice jest velik\'
Poslední pout

kaple Nanebevzetí P. Marie

poet
vykonáme do severozápadní

z

r.

1878. \' (ikoli

této

rybníkij.

ryze

eské

ásii okresu.

rozbrázdného ekou Nežárkou a obma jejími potoky, z nichž \zniká.
potokem Kamenickým a Žirovnickým a protínaného okresní silnicí
jindicho-hradecko-poáteckou. drahou Iransversálni a úzkckolejnou
Jindichv Hradec-f )bratany. S krajinou touto eskou pojí osamocené
msto ]. Hradrc jediná eská vesnice pid hod. vzdálená. Dcilni
Mezi Hradcem a Skrýchovem jsou 2 mlýny. p. \'aliki\-.
bvvalá to továrna na sukna, a ml\-n p. Hezského z Birkenfel<u. Dolní
Skrvchov rozprostírá se i)o oliou bezích Nežárky. Má 24 d. s 221 obyv.

Skr\-chov.

JAROSO\'.

Školu

má

chovu

a

Dol.

Skrýchoxcm odbouje

dráha úzkokolejná k sesterské

spje

jednotidní.

Za

jednotidní.

iransversálni

['

dále k vesnici
vsi

v lese

Lovtínu

iH6 d. se 134 obyx.).

Za touto
pod
Skrýchovem
Za

stávala

v levo

z

dráhy

osad Hornímu Skrý-

i)rv tvrz.

kde škola

vesnicí jiechází

tak z\anou Kodráha do okresu Kamenického.
bylí Hrou odbouje z dráhy Iransversálni druhá úzkokoleiná dráha
k Jindiši a spje odtud dále k No\é Bystici. Po okresní silnici putujíce dále, mineme v právo Malí, dvorec p. majora Ambrože. Na
tže stran leží na Nežárce o nco výše Ncsnika Rodin o v (iW d. mtíd.
146 obyv.). eská tato vesnice má divnou n;diodou nm. školu
ind.
.MIDr.
Stefalla
a
Rodmov jest r()(h'štm univers, professorú .MLDr.
Schrutze. Farou písluší k Jarošoxu. starobylé farní vesnici, ležící na
okresní silnici na soutoku potoka kamenického a žirovnickho. \'z(láI

i

lena jest od Hradce

I'

^,

hod.

(iotický farni

kostel

sv.

Prokopa jme-

nuje se farním
k\-ch

r.

1384 a náležel
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1394 — 7 pod patronát

rytí. R. 1487 pipadlo právo podací

Adama

pánm

z

ádu nmee-

Hradce a

trvalo

Hradce, jenž se práva toho r. 1594 ve prospch
jesuit \zdal. R. 1773 pešlo na matici náboženskou. Kostel vyhoel
17Ó1. z kteréž doby vnitek jeho pochází. Vesnice má 7, d. s ,S()()
r.
obyv. \" míst jest škola 2tídní. záložna Reifeisenka. Hrdlik\- ml\-n.
akciová parní mlékárna. Život spoleenský jest zde dosti il\'. Na ])otdku žirovnickém jest Kaisr\' mlýn. na Nežárce pod Jarošovem samota
Kuplo v s mlýnem, na potoku kamenickém mezi Lontínem a Jarošovem v hlubokém údolí ukryta jest to\árna na zboží kartónové.
K fae a škole písluší vesnice Matjoves.
Za Jarošovem odbouje v levo okresní silnice kamenická do Nek rasi na. rodišt to zasloužilého spiso\atele Františka Pravdy. Farou
písluší k Jarošovu. V právo od okresní silnice poátecké leží na dráze
transversální vesnice ^'eIiký Bednárec (50 d. s 370 obyv.). Školu
má tídní. Od Bednárce \- právo rozkládá se velik^v Cernínskx' re\ír
..\ kopcích" s pknou myslivnou.
^'eliký Bednárec jest snad jediná osada v okresu, jež nemá
rybníku. Vysoká její poloha to vys\-tluje. Za Jarošovem odbouje
v právo obecní cesta do vesniky Hostjovsi (13 d. s 86 obyv.) se
tídní.
)(ltu(l
xcde tato cesta do blízké vesniky Rosiky
školou
Pejdlovy Cd. s7l obv\'.) s dobe zacho\-an\'m zemanským statkem
a srubem. z\an\-m PejdI()V\'m. po nmž celá vesnice pojmenována.
Na
jest pamtní žulová deska se znakem a nápisem: Irzik
(íonas, po sídle 1'eidl 1674. Po cest dospjeme do skalnatého. |)otokem žirovnickým divoce rozrytého iklolíka. v nmž tulí se po stráních rozházeiná vesnice Kamenn\' .Malíko\- (42 d. s 290 obyv.). jest
zde škola (tídní a mlýn. ^' NM. století sídlili zde páni z I\Ialík()\a.
po bý\alé však tvrzi jejich není více památky, ale jedné skále dosud
se íká ..na zámku". .Místo jest opedeno mnohými povstmi. Koni-('-n\'m bodem pouti, naší jest blízká \esnice Malý Bednárec (48 d.
374 oliy\-,
Škola jest zde tídní.
až do

II.

z

1

<

I

dom

'^

).

I

Fr.

XLIII.

Les:o.

OKRES NOVOBYSTICKÝ.

Soudní okres Xovobystickx-

|)ohraniním okresem království
Hranií na severu s okresem
jindichohradeckým, s nímž politicky jest spjat, na jihov\-chod s Dol.
Rakousy, na jihozápadn s okresem Teboským. (Jsídlení okresu
stalo se v tétéž dob' jako na Jindichohradecku. Proto jest krajina
tato na praehistorické památky velice chudá. Jen jediný kamenný

eského

najihov\''chodní jeho

jest

zemské

hranici.
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lety nedaleko Landštýna nalezen. Bedlivjším
mlat byl asi ped
pátráním objeveny snad budou pozdji další stopy po pravkém lovku v této zapadlé krajin, a to zejména na bývalé stezce zemské,
která z Rakous kolem Marklu ku Stráži a dále do ech vedla. Xa
vrchu Beistein u Cime bývala ])r\- v tch dobách strážnice, která
tuto stezku stežila. Jako sousední Jindichohradecko náli-ží
okrrs
Xovobystický výhradn prahorám. I' (Irampachu. na Beistein a Buri;'.>

i

stallu

mslyse

v okolí

Cime

jsou

veliké

lomy výtené jemnozrné

žuly barvy svtle šedé. která se znamenité hodí k pracím kamenickém.
Ale v okolí Landštýna. v jihovýchodní ásti okresu, jest žula hrubozrná. která

Krajina jest

snadno ve

tém

žmlu zvlrá\á

a proto

poseta roztroušenými

povšimnuti nenalézá.

bahany žulovými,

jež

mají

NOV.\ BYSTRICE.

elné výhlubn. jímž lid íká ..obmi mísy". Prohlubn tylo i)0vst;;ly
však zvtráním, úinkem vody a mrazu a nejsou žádnými artefakty,
jak

nkteí

badatelé se domnívali.

Celý okres znan jest hornatý, siln zvlnn\- a
x-zhlcdcm
k Jindichohradecku vysoko položen\''. Z eskomoravské vysoiny vybíhá sem horská skupina Landštxmsko-Kumžatecká. z niž odbouje
hbet kunovsko-bernšlagský. Nejvyšším bodem této vysoiny jest vrch
^larkštejn (7.'^ m n. m.). Tento \rch by! pirozeným mezníkem Cech
a .Moravy a diecése jjražské. olomoucké a pasovské. Z údolí okresu
nejmohutnjší jest údolí ímské. jež oddluje okres no\()bystick\'
od okresu jindichohradeckého. Tímto hlubokým údolím protéká živý
potok imský. jinak Hostíce zvaný, odtok to rybníka kaležského;
žene nkolik mlýn, a vlévá se do rybníka stakovského. Jiný \tší
potok jest bystiky, jenž dal jméno nejvtší osad v okresu, na
i

I

nm

—

vod
toka

-

-

Xové Bystici. Tento potok vyvrá v okolí Landštvna. narybniivy žižpažský a aspašský, protéká Novou
Bysticí a po pijeli
potoka grampašského, se strany pravé, vlévá se' ve
Lhoté do |)o-

vzniklé
píijí
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imšského. Pro prmysl

\' okresu, hlavn však v hlavním sídle
Nové Bystici, má nemalý význam a dležitost. V starší dob
skytal vodní sílu k pohonu etných hamr a
mlvn. Hamry zanikly
mlýny živoí, jen prmysl textilní
Nové Bystici' a
okolí

jeho,

\-

v

plném rozkvtu.

Rybník

jest

\'

\-

jest

okrese nemnoho a

dosud

nevelikých.
Nejvtší z nich jest pomezný rybník Kaležskv. Panskv
rvbník u Lholv
pomezný rybník stakovský. klášterský, aspašskv a
žižpašskv.
Okresem probíhá íšská silnice, jež spojuje od pradávna
Prahu
s \i(lni.
Dležit jsou 2. okresní silnice. Prvá spojuje Novou Bysliici
s Moravou a vede pes Staré
Msio do Slavonic na .Morav. í)ruh;i
spojuje N. Bystici s Kumžakem. A^elikého
vvznamu pro obchn.l
a prmysl v okresu má úzkokolejní dráha,
jež spojují^ u velikém
ol)louku hlaxní msta obou sousedních
okres. J. Hradec s Novou
Bysticí. Pomýšlí se o prodloužení trati této
dráhv do Liova v Dol.
Rakousích. ímž by ovšem nabyla mnohem vtšího
vvznamu a \ýnosnost její by se
zvýšila. Obchod a prmvsl jest sousle.jn
\hlaxním sídle okresu, v Nové Bystici. Tam udržel
se ješt a k.
<losti pevn prmysl soukenický,
který v sousedním jindichohradccku
naprosto zanikl. Polní hospodáství |)ohybuje se
na xenkov \- starých
kolejích. Hlavní plodinou jest oves a žito.
z okopanin zemakv a iVpa
Pstuje se tu
jemen, zelí. hrách a len.
jest písitá, neúrodná
chudá a proto málo xýnosná. Vysoká a otevená
poloha okresu jrst
pncinou. že zdejší podnebí jest velice drsn a
pstování plodin polních
vehce neprizniNé. Zima jest velmi dlouhá, jaro
pozd zaíná a léto
nemá dlouhého trvání. Bv\-ají zde teskut.' mrazv.
veliké \-ánice a
boue snhov, jimiž železnice a ceslv, ba celé 'vesnice
bvvají na
to

znan

Pda

i

i

dlouhou dobu

zax-áty.

Proto

zde venkovský lid \- pomrech velice
trudných. Lesy jsou po výtce jehlinaté a dc.minuje
tu hlavn smutná
borovice. Proto krajina tato postrádá rázu
xeselého. psobí na turistu
lisnive. melancholicky. V horských
zdejších kišálových potkách
a potocích \ýborn by se dailo pstruhm,
není zde
žije

však o tuto

Z ovocných strom pstují se
cené druhy jablek a hrušek, jež dobe snesou
\-tsího zájmu.

\c

zde jen nkteré os\dzdejší drsné podnebí.

Rozloha okresu není znaná. Má výmry toliko 207-1
km^. Obyvatelstva jest 14.677, mezi nimi pak toliko ;!.S1
národnosti eské

mecké obyvatelstvo mluví

N-

zde dialektem bavorsko-rakouským. Nejvtší odchylky dialektické pozorují se v Kunov.
Nmec z jiné krajiny
Cech tžko zdejšímu Nmci porozumí. Politickvch
katastrálních obcí
cita okres toliko 27. Mezi nimi jsou
toliko .3 mstvsv
Staré
msto a Hrkyj a msto
i

(im

—

'Mi
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NOVA BYSTRICE, okresní mslo na potoku soujmenném.
dom s 2625 obyv. národnosti tém vesms nmecké. Msto

pomíná se
kteí

již

r.

1341.

Xejstarší jeho majitelé byli páni

mli ve znaku stíbrnou rži v rerveném

poli.

z

Má
])n-

Landštýna.

R. 1370 náleželo

z Krajku, korutanskému to pánu. jehož rod po 2 stozde vládl. Byli to pánové katolití, kteí Husity pronásledovali.
Proto r. 1420 Žižka msto oblehl a s hradem je dobyl. \' hradu zajal
kázal msto i hrad rozboiti. Staré spustošené msto
Lipolta Krajíe
leželo tenkráte v místech, kde se nyní Oljora nalézá. Krajírové zalo)d
žili pak opodál msto nové. jež od tch dob Bystice Xová sluje.
\il5 až do r. 16(i2 byla majetkem Lobkovic. R. 1610 pešla na
r.
R. \<>\< koupila panst\í novoLa(lisla\a \'chynského ze A'chvnic.
Otilie
z
Hradce,
naež
zstalo pi Slavatech až do
Lucie
bystické

Konrádovi Krajíi
letí

i

(

rodu toho po mei r. 1689. Držela je pak Teresie Markéta
h\
Slavatova. jež se provdala za Leopolda barona z Fnfkirchenu.
17.^4—1804 náleželo panství rodu Klary-Aldringen. R. 1816 byl zde
r.

vymení

<

pánem

Ant. z Hochberka a Hennersdorfu. jehož dcera se provdala za
barona Riese ze Slallburku. R. 1000 koupil panství princ Schonburg.
Msto utrplo mnoho velkvmi ohni. R. 16i)7 a 16,S| vyhoelo celé
se zámkem. ásten vyhoelo ješt r. \(>^>\. jako jiná msta bvla
Xová Bystice opevnna hradbami a píkopem. Z bvvalého tohoto
opevnní zachovaly se jen nepatrné zbytky.
Xejpamátnjšimi budovami v
jsou chrám farní a zámek.
Farní, od r. 167. dkansk\'- kostel sv. Petra a Pavla vystavn Ijvl
\dob neznám. \'yhoel r. I6.I a 1774. Pestavován bvl r. 1651.
1655. 1678 a 1602-07. Xvž pestavna od r. 1786-88. Že starého
pvodního kostela zachovalo se jen gotické presbyterium. LoJ jest
renaissanní. K lodi piléhá gotická kaple sv. Barbory nebo-li kajile
mrtNých. Kruchta spojena jest se zámkem krytou chodbou.
i

i

mst

Zámek skládá se z vlastního hradu, jenž uzavírá tyhranné nádvoí, z kídla k vži pistaveného a z budov. úednick\''ch byt a bvvalého notáství, jež se zahradou oblopují prxní nejiravidelné nádvoí.
V starých dobách byl se všech stran obklíen hlu])ok\-m pikoiiem.
valy a hradbami. Tchto opevnní zde více není. Parkán byl zasvjíán
1843 a jjromnn v zámeckou zahradu. Renaissanní sloh hradu
r.
ukazuje na r. lolo. kdy byl po požáru znovu pestavn. Nad branou
zámeckou

spatiti lze

z

té

doby dva znaky v

pisy, jediné v X. Bystici, upomínají

reliéfu, jichž

eské

ná-

na budovatele Radslava ze Vchynic
a jeho manželku Esteru ^^chynskou z A^esovic. Pod pravým znakem
s plmsícem teme: ..Radslav starší ze A^chynic a z Tetova na Teplici.
Doubravské Hoe. Hanšpachu. Rumburku. Tolenštejn. Záhoanech
a Nové Bystici. J. M. Císaské rada a soudce zemský léta 1611."
Pod levým znakem s temi vlími zuby psáno jest: ..Estera \'chynská.

-
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rozená z Vesovic, na Teplici, Doubravské
nech, Ploško vicích a Nové Bystici."

Ku

karakteristice

zámku

majitele

Nmc

Hoe, Hanšpachu, Záhoa-

novobystických

nynjšího
pamtní tyto znaky

sloužiž,

prince Schónburga požádali, aby

že

zámecké odstraniti dal, ježto prý nmecky' ráz ryze
nmeckélio tohoto msta znešvauji, jsouce eské. Princ Schonburg
však odvtil: „Co zde bylo, to zde zstane" a dal na to znaky opraviti.
Jiných star\'Ch památek v zámku více není.
N. Bystice jest msto prmyslové. Jsou zde továrny na látky
bavlnné íirem Hutter a Welt, Bratí Poetsch a bratí Grausam
s barvírnami, blidly a appreturami, dále továrna Beerova pleteného
a nápisy s brány

zboží,

Podzahradského továrna na

škola.

Díví

pkném

likéry a c.
školy obecné a

a chlapecké

k.

mechanická tkalcovská

mšfanské umístny

jsou

K

Bystici písluší pedmstí Fichtov, kde škola,
a Obora. V blízkém Albéi jest veliká továrna soukenická.
Z N. Bystice podnikneme nyní nkolik vedetu po okresu. Prv\' z nich
vykonáme po cis. silnici k J. Hradci, smrem severozápadním. Povšimneme si osad v levo od silnice této rozložených. Nejbližší z nich
v

paláci.

Ovíma

eský

Bernšlag. má 73 d. se 447 oby v. a školu 2lídní, samoty
Nový mlSm. Severn odtud leží pohorská víska Burgstall, polit, spojená s vesnici Lhotou. Ob mají 60 d. se 386 obyv.
11 Burgstallu byla ješt ped nkolika lety vysoká žulová skála s etnými vyhloubenými mísami. V starovku bylo prý zde nepochybn
bydlišt lidské. Pkné tyto malebné skály byly kameníky rozstíleny.
Západn od Lhoty jest vesnice Sedlo, má 73 d. a 444 obyv. s velkou
eskou menšinou a nmeckou školou 2tídní. Severn od Sedla jest
malá vesnika Vispachy. pifaená k mstysi
IMÉI. Úhledné toto msteko (1.35 d. se 795 obyv.) leží na
potoku v hlul)okém údolí pi silnici císaské. Fara pipomíná se r. 1.359
a osada slula tehdy Cziemyers. V 3Ulelé válce nebylo zde knží, fara
byla opuštna, až teprve r. 1774 zízena zde byla expositura a r. 1857
jest

Mládkv

a

Jan Slavata obnovil osad privilegia, válkami znirychtou a udlil ji znak. Farní kostel sv. Jiljí skládá se
z lodi a z pliljokého presbyteria, jež bylo pvodn gotické.
Nynjší
podoba kostela pochází asi z druhé polovice XVIL století. Rozšiován
samostatná

ená, uinil

byl

V

ji

ješt

kostel

obci

fara.

jest

mstyse
Zajímavá

3tídní

živí

jest

se
u

1737 — 8.

v letech
škola,

Vž

kostelní pochází z r. 1764.
poštovní a telegrafní úad. Obyvatelstvo

hlavn polním hospodástvím. Prmyslu zde

Cime

jihov\''chodn vypínající se

skála,

není-

Beistein

Ve stedovku prý zde stávala stráž, která stehla stezku, od
Marklu ke Stráži kolem Beisteinu vedoucí.
Z Cime lze po obecní cest pes vesnici Gultenbrunn (76 d.
a 472 obyv.), kdež škola 2t., dojíti vesnice Kunová, jež znan již
zvaná.
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Má se samotami a dvorem 91
592 obyv. V míst jest škola 2l. Tato vesnice jest v okresu
nejsevernji položena. Z císaské silnice odbouje v právo okresní
silnice, jež vede nás pes vesnici Gram pach (41 d. s 266 obvv..
školou 2t. a mlýnem) do nejvýše položené osady, mstyse
se 489 obyv. Ješté v msíci kvtnu
HRKA. Obec (Mtá 89
leživá zde sníh a v zim bývají zde domy úpln snhem zaváty.
Osada- jest dosti pozdního
v^ysoko v pahorkatin jest položena.

dom

s

dom

pvodu.

Založil

r.

ji

1634

Adam Pavel Slavata. usadiv
zde nmecké horník}-, kteí
v okolí dolovali kyz železný,

llSi

z

nhož vyrábla

se zde síra

a skalice zelená. Farní
sv.

Jakuba pochází

Škola

jest

1

tídní.

njakého osada

z

chrám
r.

1816.

Rozkvtu
nikdy

tato

se nedomohla, ježto hornictví

zde záhy pominulo. Obyvatelstvo živí se polním hospodástvím, jemuž pro vysokou
l^olohu nevaln -se daí. —
\'
jest továrna na
látky.
S Hrek vede nás
cesta k železniní stanici
téhož jména.
Pekroivše
traf, ocitneme se na okresní
silnici, vedoucí z X. Bystice
do Kumžaku. Xa této silnici
leží vesnice Klenová, severn od ní pak Kaprouny.

mst

HR.\D LAND.STEJN.

Odtud západn
tín.

nová okresní
s

62

Ped
fae

d.

stanice

leží

Zeno-

Hrky

vede

pes Žižpachy na Landštx-n. Žiž pachy, ves
Filiální kostel sv. Maí Magdaleny pochází z r. 1866.

silnice

a 372 obyv.

tím stával prý zde
klášterské.

Od

V

míst

star\'^

husitský kostelík.

Kostel

jest

podízen

jest škola 2tídní.

Okresní nová silnice vede nás smrem jihovýchodním. krásn\'mi
km k památn zícenin pomezného hradu
Landšteina. Krajina tato zužuje se klínoxit k Starému Mstu a jest
na nkterých místech srázná. Na míst, kde horský hbet pahorkatiny
zaíná se k St. Mstu sklánti, zdvihají se malebn dosud znamenité
zíceniny tohoto velkolepého druhdy hradu. Hrad Landštein. jak jméno
lesními partiemi po pouti 5

—
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již samo na lo ukazuje, vystavn byl již asi \' XIII. stol. Údolím
pod Landšteinem vedla v starých dobách zemská stezka do ech. Xa
ochranu její zízeno bylo opevnní na protjší výšin údolí v Marklu,
Úkol tvrze Markiovské pi^ejal pak pozdji
jež dosud se zachovalo.
hrad Landštein. Prvotní páni hradu sluli páni z Landštýna a mli ve
znaku stíbrnou rži v er\-eném poli. K. 1250 u\ádí se Oldich z Landštýna. Pvodní hrad byl nepochybn \ slohu románském zbudován.

jeho

hrad pestavn, znan roz.iién a pevnými hradByl tak pevný, že ani král Jan dobýti ho nemohl.
R. l.'-i8l postoupen byl Landštein králem \'áclavem Kunrátovi z Krajku
z Korutanska.
Rod tento brzo se poeštil: hrad,byl v držení jeho až
do r. 1579. Za vlád\' Krajk byl hrad opt znan rozšíen a nov\'m
opevnním sesílen. Z t doby pochází nynjší jeho podoba, pokud se
ješt v troskách zachovala. R. 1579 byl Landštein prodán Stpánu
svob. pánu z Eizingu a ten jej zase prodal r. 1599 Dav. Xeinvarovi
z Vinterberka. Syn jeho súastnil se r. 1618 odboje eského panstva
proti Ferdinandovi, naež byl hrad Dampierem obléhán, dobyt však
nebyl. Statená posádka vzdala se hr. Bouc|uoyovi teprve po úplném
vyhladovní. Hrad byl zabaven a r. 162.3 prodán rodin Mor z Liihieneka a Funfkirchen. Za vlády rodu Herbersteinského. jemuž se po
rzn\''ch majitelích dostal a v drženi uchoval až do r. 1831. stihla
hrad veliká i)ohroma a zkáza. R 1771 byl bleskem zapálen a nadobro

V

XI\". století byl

l)ami

ohrazen.

nm

spustošen, že se v
nemohlo více bydleti. Ježto panství bylo zadluženo a sekvestrováno. nemohl hrad býti \íce opraven. Z hradu
spustlého bylo vše cennjšího vytrháno, odneseno a všechnu nedo-

hoelé díví ješt spáleno. Úednictvo zámecké v^-sthovalo se pak
z opuštného hradu do domu
lesmistrovského pod hradem. Tak památný tento hrad vydán úpln na pospas živlm a hyne. až nezbude
z nho než-li kupa kameni, porostlá ostružinami. Smutno a ticho je nyní
na hrad, jako na hbitov. K hradu jiisluší d\ r. nyní vr školu 2 tídní
pnjmnný, pkná myslivna, no\v panský hostinec a nco málo chat.
L'ail()\ny panské jsou v blízkém Starém .Mst. Landštein náleží ku
kata-^tr. obci \'itinvsi.
.\a cesl k Starému .Mstu, asi 8()() krok
od hradu, zdvihá se na malém kopeku kaplika, valem obklopcnii.
Zde stávala asi v dob pedhistorické strážnice. Pod hradem jest hluboké údolí, jímž vedla do Cech stezka. .\a protjší jeho stran vzniklo
již v starší
dob nežli hrad sám podhradí .Markl. Uylo opi^vnno
valem, dosud zachovalým a hájilo branku této zemské stezky. Dležitost tvrzišt markiovské pominula vystaxnim hradu
Landšteina
a založením blízkého .Starého Msta. Také obchodní význam staré
stezky pozbyl ceny po dokonané kolonisaci okresu jindichohradeckého
a novobystického a obchodní cest z Rakous do Cech dán nový smr
od St. Mésta k Xové Bystici a Jindichovu Hradci. Xyní jest Markl
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nepatrná

vesnice (22 d. se 181 obyv.) s památným ásten
ješt zachovalým románským kostelíkem sv. Jana Ktitele. I'vod
kostela znám
není. Správcové duchovni podléhali
kd.-si dékanstxí steinskému a biskupství pasovskému. Nyní jest pidlen k fae
v Starém
Starobylý tento kostel vystavn byl z hrubozrnné
žulv. Lod chrámová jest
poboena a ásten upravena v hospodáské sta\-ení.
Zachováno jest
jenom presbyterium, jež slouží za kapli a má okrouhlou
apsidu. Kostel
\ymkal také ješt nástnnými malbami z dobv románské.
Zbvtky jirh
neiiatrné zíti lze ješt nad bývalým vchodem"
do lodi. jenž \ede' nvni
do ehalupw
Po ijohodln nyní cest dospjeme z Landšteina do 3.
mstyse okresu
STARÉHO MÉSTA. Ve XIV. století bývalo trhovou vši. R. 1568

Mst

bylo

msty sem

a v držení pán z Landšteina. Farní kostel
NanebeMarie vystavn byl v pozdním slohu gotickém v
1495-1520
za vlády Konráda z Krajku, pána na
Landštein a Nové Bystici.
Kostel býval prý njakou dobu v rukou podobojích.
V
již

vzetí P.

I.

mnohé náhrobky Krají
jest zámek s úadovnami

chrám

jsou

Krajku.

Škola místní jest 3 tídní. Opodál
panství landšteinského a s dvorem poplužním, vinopalna, mlýn a pila. Staré Msto jest
nejvvchodnji položená
obec v okresu na samé hranici zemské. Odtud \-ede
okresní silnice do
moravského msta Slaxonic. Po okresní silnici došli
bvchom jižním
smrem do rak. msta Kautzen. Na této cest s pravé strany
leží
vesnice Knín (I9d. 109 obyv.K kde škola
tídní: k ní písluší obcí
z

I

Pern arec

vesnice
nici

zemské

leží

a Diet rei ch s.
vesnice Košíálkov.

Pi

K

okresní

silnici

na .samé hra-

Gabrielv dvr
a Hanflv mlýn. Západn odtud leží Reich
ýž; jihozápadn pak Róma va, nejjižnji položená osada okresu. Severozápadn leží' vesnice

Staré

Hut; má

bývaly

hut

37
sklenné.

obci písluší

223 obyv.. školu
tídní a hamrv. Díve zde
Na cest ze St. Hut k Nov JJvstrici odtud
2 hod. vzdálen, leží vesnice Artole. jež má 57 d."
s 3,53 obyv
a školu
tídní. Zdejší místo známo jest vývozem
rvb z Jindichohradecká hlavn do Vídn, Prahy. Pešti a Dráždan.
d.,

1

I

Po

této

vedlejší pouti vrafme se zase do Starého
Msta a pododtud cestu po hlavní okres, silnici do vvchodiši
našeho
|)ulování okresem, do Nové Bystice.
Cesta vede 'nás nejprve do
Nem. Be mši agu, vesnice s 38 d. a 219 obyv. K i)olitické
této obci
písluší jest vesnice Dobroty a Filipsdorf.
S pravé stranv kvnou
nam zcela na blízku velkolepé zíceniny hradu Landšteina
a nemžeme
se dlouho tohoto pohledu vábného
tesklivého nasytiti. Cesta vede
nás dále do Keharce, vesnice se 43 d. a 271
obvv.

niknme

i

V míst

1

jest

tídní škola.

Naposledy projdeme ješt
a 226 obyv.

Konráem,

katastrální obcí s 337 d

Jméno vesnice ukazuje nepochybn na

zakladatele

její

Konráda Krajíe

Braunšlag

z

s 2.3
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Krajku, pána na Landštein. K ní polil, písluší vesnice
d. a 196 obyv. a Klášter s 23 d. a 204 obyv.. farou a

školou písluší však Konrá ke Klášteru. Jméno své má osada tato od
kláštera paulánského, jejž Krají r. 1501 pro mnichy ádu sv. Františka
z Paulv v tomto míst vystavl, kteí se zde na blízku usadili a nazvali
ji
dle léivvch místních pramen Heilbrunn. \' ústech lidu slula však
vždy jen Klášterem. Kostel klášterní ke cti Xejsvt. Trojice vystavn
Ale již dne
byl Kunrátem r. 1507 a ode\zdán do správy Paulánm.
22. ervence r. 15.33 stihla klášter veliká pohroma. Sektái. adamitm
podobn5'mi. byl chrám
klášter vypálen a

i

40

mnich

pes

nm

v

po-

vraždno. Teprve 1626
klášter
byl
chrám
i

Adamem

hr.

Slavatou,

jemuž tehdy Nová B\'stice náležela, opraven
a nadán pro 6 len
ádu Paulánského. R.

zapoal hrab.

1668

Vil.

Slavata stavbu nového
kostela,
r.

KOSTEL NEJSV. TROJICE V KLÁŠTERE.

Jií
R.

1682

již

dokonil

nástupce jeho

Jách3'm

Slavata.

1785 byl klášter

saem

cí-

Josefem zrušen.
Pozemky a klášterní budowi byly píikfiiipeny k panství bystiickému
a r. 1786 ustanoven zde lokalista. Od r. 1856 jest zde samostati á fara
pod patronátem matice nábožensUé. \' bývalém kláštee jest nyní obydlí
faráoxo a umístna jest zde
škola. Kostel Xcjsv. Trojice jest l\aru
obdélného, slohu barokního, piléhá i)0(iélnou stranou ke klášteru, jenž
dnu. \' prelním
jest od nho chodbou toliko oddlen. \'ž má k< slel
tom.
kdo byli jeho
svdící
štítu vyryt jest na desce latinský nápis
o
zakladatelé a obnovitelé. Zevnjšek kostela jest prosty, ale vnitek jeho
je nádhern vyzdoben štukatérskou i)rací a psobí na diváka dojmem
úchvatným. \' sakristii jest pozoruhodné umlecké dílo ezbáské.
zhotovené ze deva a nazvané .Stromem života." Pod chrámem vytesány jsou ve skále hrobky ])ro leny ádu Paulánského.
i

ji

Fr. Lego.
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(33).

Lervený ("27). 39.
Gabrielv (43). 324.

„

126.

Dol (38), 235.
Dol -Sudkv (38), 22b, 227.
Doloklasv (35), 166.

enkov (27), 39.
enkov Velký (29), 72,

Cerkovice,

5,

(38). 227.

113.

Dobrejov Dolní
Horní

Cejnov,

enovice (37),
ereany (36),

(.^^8).

DobroSovice (32),
Dobroty (43), 324.
Dobrejice

(42),

erkovickv

,

„

113.

(32),

(29), 74. 79,

(41), 274.

elistný

135.

(27).

30.

Dvoreek (42). 313.
Dvoišt (38). 22b.
Dvr achovický (32),

Dirná (28). 48. 50, 61.
Divišov (37), 198, 200, 201,

Dobronice

121.

(32), 119.

Dvory Ki^enovy (32), 116.
Nové (32). 117.
„

Dechtáre (39), 243.
Deštná (40), 260, 262, 264-266.
Dietreichs (43), 324.

(39), 243, 248.

astkovice Qití). 247.
astonín (39), 242.

ejko v

(33),

Dobromrice

117.

ástrov

101.

(31),

Ddkov

i

(37), 198.
(29), 78.

„

Trebšice.

(31). 101.

Ddikv

Dudov

1.57.

"

(28), 70.

viz

198.
110.

314.

(37), 112, 196, 198.

(42). 3(J2.

„

Ddice

(37).

Dvorec Ludvíkv (27).
Prokopovský
„

198.

Dnespekv, Nespekv(.36),
Dobešov" (40), 260; 262,
Dobrohošt (34), 84, 142,

(41), 272, 288.
(32),

Débolín
Debrník

Divišovice

(38). 199.

Cunkov

Damnice

172.

(39), 248, 258.
66.
(3.5), 160,

Dubovka

203, 204, 216.

283."

Ctibor
Ctibor

Dalkovice (37),
Dalov (37), 198,

Dubovice

„

Dalešice (35), 158, 162.

Celjy (39), 236, 237, 258.

pova

171.

(36),

90.
(27). 43. 198.

Dunavice (35), 166,
Durdice (33), 137.
Dvorce (28), 63, 69.

(42), 292, 310.

(Xvkoly

112.

(31),

lunek

(30),

dvr

Dubina, mlvn (31),
Dublin (34); 155.
Dublovice (34), 1.52,

198.

(37),

Držkrajov

Dub, ves.

Dube (36),
Dubjovice

(30), 87, 91.

eenice

(27), 39.
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Háj, tvrz (31), 103, 106.
(27), 35.

Hájkov. Hájky

Hajkov

Hrádek Kozí

(39). 242.

Na Hanav

Hradišt

horv Tábor

Heroutice,

dvr

(41). 275, 280.

(3S). 162.

Hrachov

Hrachovišt

Hlasivo

Hrajovice

Hlavatce

Hrdonv

172.

Hnévanice
Hodétice

Hodtín
Hodkov

117.

(39), 243, 258.

116.

(32).

Hodonice (29), 78.
Hoikov (39). 238. 258.
Hojnvice

(3.3).

Holná, dvr (42), 292.
Hora, samota (33). 133.

Kosova

157,

Hora Krásná, mstys
115.

143,

Hut
144,

165.
(34),

144, 154.

Hora Krásná, Šelmberk,hrad

(38), 231, 233, 2,35.

34, 39,

117.

(32),

Hvoždanv
Hýlov,

samota

(39), 236.

(29), 73, 84.

dVr

Horní

(3IX 101. 114.
Zelená, samota (29).

,

84.

Hospríz (42), .308.
Hostéjoves (42). 290, 316.
Hostin (30). 94.
Hostišov (28). 130.
Hostovnice (34), 154.
Hoštice,
staro. Hošttice
(31), 5, 95,

Houserovka

101.

(27).

Hradec lindnchv

(42), 291,
302, 3()6, 308, 313,314.315.

Hrádek

(38).

200,

dvr

(38), 232.

mlvn

(38).

204,

216.

117,

(35),
(27). 3.
(32), 116.

162.

(34).

142,

(37).

198, 201.

samota

Pední
Chlumec

Pibénikv
ervený (34"),
v.

148, 149.

(35),

(34).

52,

163.
1.52.

117,

Jamnik

199

(33),

Choín

(27). 4. 43.

mlýn,

Janov

(28), ,8.
(31).

138.

130,

(32).

109.

108.

118.

ÍJO), 91.

Jemništ

(42). 303.
(36),

170,

192, 193.

ves a tvrz

(30), 93.

Jesenice

(34).

Jestebice

dvr

150.

(30), 90.
(33),

(39),

131,

135.

Ješetice (31), 98.
„

288.

(28), 49, h2.

(33),

Chotovinv Vvsoké
(27),

46, 47.

(33). 128,

140.

(33). 140.

Jemina

201.

Chochol (37), 198.
Cholunná (41), 286,

142,

132,

(39), 237.

Jedlov"

Jekovice

122,

243, 248.

Chotnice

130.

128.

168.

Janov

169

(39), 247.
19'»,

býv.

(29), 78.

.Sv. (37),

fenšovice, býv.
(37),

165.

112.

Jelene

306.

dvr
(27).

hospoda

laloví,

(31),

,.

150, 153,

Chobot

IfiO.

288.
jediiota (27), 34, 44.

Javorník (37), 198.
Jedlanv (27), 47.

143, 154.

(34).

126, 127, 142,

Na

l,=i8.

(35),

Jarošov (40). 268. 283.
Jarošov (43), 293, 315—316.
Javor (31), 103.

Vvsokv(34),150,
Zádní (34). 154.

statek (38), 221,
„

168.

156.

Choteina, Kotejina
Chottice (32), 115.

227.

(38),

(41).

Janovice \'rchoto\- v

103,

,

Jablonná

140, 141,

166.

(31),

Chodec,

Horni,ves(41),277,278.

„

Velká

(30),

(30), 95.

Jankov

(28), 69.

(35),

Chmelná

(39), 245.

Hrabi (34), 143.
Hrad v. Pibnice

2-10,

Chýška Malá

Jakubín
Jalovl,

Jan

(27), 34.

dvr

Chlum

(27), 42.

Hospoda Nová
„

Chleby
Chlistbv

Horetice (35), 159, 165.
Hoice Dolní (27); 42.

169, 190.
242, 258.
(27), 5, 34. 39, 42, 43.

Ickovice

140.

(27),

Cháovice (35). 166.
Horv Ratiboské (27), 43.
Smiinvv (31), 96, 112. Chlebov (28), 48, 60.
,
Horepník

(35),

168,

87 93 94
Chýše, Chv'ška

(29), 74, 78.

Chabrovice

111.

(31),

,

Chvojinek

Chvojno (36),
Chvojnov (39),
Chvše,

Horní, samota (39), 236.
Siaré (43), 324.

,

263, 265.

166.

Chvnov

275.

(33).

Dolní,

,

166.

(3o).

221, 232," 235,

Hrkv, Horky
Hustila

142.

(34).

146, 148, 149.

dvr

,.

141.

157.

(43), 318, 322.

„

Hojšin, ves (31), 103.

samota

(34),

66, 69.

(28),

(34),

Chrást (30), 95.
Chrástov (41), 274.
Chráštanv (29). 72.

160,

164.

(35),

Choustnik, ves

Chvojenec,

(42), 308.

155.

Hrka

262, 263.

(-10),

113, 198.
117.
5, 41.

Kozí (bvv. hrad),

(28), 34, 39,

40. 67. 58.

Chubonín (27), 40.
Chválkov (40). 260,
Chvalov (32), 117.
Chválov (39). 242.

Hubov (32), 116.
Hulm (34). 149.

17.

1

110.

(31).

Hibci (41). 274,
Hin (37), 199.

165.

(35). 160,
(29), 78.

110.

(31),

152.

(34).

(32),

Hrutkov

Hbet

(30). 93.

Hodjovice

(31),

Hrobv'(27),
Hrušice (.35). 166.

(28), 50, 71.
(32),

(34), 154,

Hrachovice Dolní
Horní

110.

(31), 43, 97,

Hlinice (27). 44.
Hlinov, jednota

(27), 8.

93.

(30)

Hemanice (34). 128. 135.
Hermanikv (33). 135.
Heman, dvr (-10), 264.
(36).

208.

Chramostv

Hradov, samota

199,204, 206,

(37),

Choustnik, hrad

171, 172.

(36),

Chotvšanv
216.

9, 20, 26, 32.

Hermanec

Hláska

(42), 313.

(37). 2()0, 204,

119.

(32),

(27), 9, 25, 26, 44.

Vítkv

86, 88.

(2'J).

Harllikov (38), 229, 235.
Hataš, mlvn (31). 102.
Hatín (42)'', 302.

Hatov

330

29,

(30), 94,

135.

(31) 102.
34,
44,

samota

(33). 135.

Jettice (30), 90.
Jetichovice, zámek
125,

(32), 121,

126.

Jetichovice (38), 231.
Jezero (36), 190.
Jezvinv (27), 3.

Ježov"Malv (31).
Velký (31),
„

113.
113.

—
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Jindiš

Kolanda, samota (35),
Koldovka, „
(27).

(42), 291. 292. 313.

Jietice

141.

103, 13(1.
Jiiky (39), 251.
(irilíovice (33), 13.5
]inn (33), 140.
(33),

Kolíšov

jistebnice (27). 4. 30. 35. 44.
84, 97. 115, 118
dvr, pv. VvžovJišov.

Veišov (27). 46.
Jitra, samota (33).
Jíví

(37),

(40). 263.

Kácoves
KaCiebv

(37),

200. 204. 206.

Konopišt

Kosík

195.

187,

pv.

(27), 30.

225.

224,

223,

119.

Kamenice

(30). 87.
(34), 150.

Lipnu

n.
(40). 260,
262, 264, 265, 267. 272.

Kamvk

144.

(34),

Kao\', mlýn

Kaprounv
Karhule
Karlov

(43).

Kašovicc

"

(27), 39.

„

Dolní

(31).

„

Horní

(31).

Kováov

(27),

samota
(37).

197,

Klenová

(43). 322.

Klenovice

Kletená
Klímtice

Koznice
Koznice

(28), 68, 70.
(39), 243.
(34). 157.

Knin

22. 36.
43.

(30), 87.

(4(J).

(31).

264.
112.

Kohout, samota

(27), 34.

Kochnov (33), 140.
Kojice (39), 242.
Kojetín

(30), 94.

Kvto v
Labv

143,

198.

Krany

(35),

Krtov

156.

(35).

(41),

v Lázni, ást Deštné

Lažanv

(38). 228,

162.

dvr

"

(37).

(37),

Leskovec

(40), 266.

(.(3),

141.

198.
198.

(41). 275. 27b, 280.

Leskovice (38), 234. 235.
Lesná (38). 233.
Lešanv (35). 158. 160, 167.
Lešov'

(39), 245. 258.
(31),

Letná
235

'

Kekovice

(31), 113.
(39). 251. 258.

106.

(42), 310.

Leštno,

166.

(35), 160, 164.

Kemenice
Kemešnik

275,

(27), 42.

(43), 316.

Keovice
Kelovice

(27), 23.

Kateinské

(40), 263. 264, 267.

,

106.

Celkovické

Leština, býv. tvrz (27), 34.

Kruplov, samota
(35),
(27), 34.

(30), 87, 94. 95.
(30), 95.
(34). 149.

Lede, ves (36). 177.
Lejkov (38). 228, 235.

162.

Ke

(27), 28.

267.
(42), 292, 293, 308.
(40).

284.

,

(27). 40.

Krumwald

17.

(27), 39.

Lbosin
Lesák v

(35) 163.
154.

(34),

1

322, 323.

154.

(34),

(32),

199. 201.
(43), 289, 317. 318.

(37),

192.

(34),

Krchov

byv.

tvrz

Landštein

Lázn

(37).

122.

(30), 91.

Lazice," tvrz (31),

Krátošice (28). 69.
Krin, býv. zámek

Krchlebv

(32),

KVasejovice (28). tO. 61. 69.
Kvasejovice (32). 127.
Kvašfov (32), 114, 117.
dvorec (32), 121.

Laviky

190.

170,

Krusianv

(43). 324.

Knížata, samota (27), 34.

Koov

(38). 233.

Lašovkv

Krotjov, samota (28). 63.
Kloko, tvrz (.30), 90. 93.
Klokoov. samota (33), 138. Krsov, samota (33), 140.

Kluenice

mlýn

Kvjov

Hlašovice

109.

Kroákov, samota

Klisinec (30). 94.

Klokoty (27), 20,
Kloušovice (27).

Kužel,

Lastišov (27), 131.
Lašovice. pv. Hlazovice,

Krabice, tvrz (37). 216.
Královská, s-mota (35), 163.
Krasikovice (39). 243. 245.

Krašovice

154.

(.34).

brána Lásenice

(27). 42.

(36).

3 18,

154.

(.34).

Lapack. mlýn

94. 95.

(3iJ).

198.

(43), 325.

Klášter

28.

(39). 242.
(27). 42.

"

,

Kuní

Lánv

135.
109.

134,

(33),

290, 310.

(42).

Kvtuš.

Kozlí, hrad (3h).
Kateinky (38), 2,32.
Kateinské Lázn, viz Lázn Kozlov (32). 117.

Kladruby

.Sázavou

n.

Košovice (33) 137.
Koštálkov (4;-i). 324.
Kotnov, Bechviská

84.

(27). 35.

Ivladinv,

(30),

Kostelec Zelený, viz Kost.
Podolský.
Košice (28). 68, 69
Košín. byv. tvrz a ves (27), 34.

Koutv

132.

Kateinské.
U ls.avrz. samota
Keharec (43). 324.
Kejtov (38). 225.

Kumžak

(27), 20.

198.

dvr

Karolín,

322.

(33).

(2'i)-

155.

(41). 279.

"(3/),

Karlíkov

154,

viz

177.

(36),

107.

(31).

(30), 91.

Kunov"(43). 318.

Zelený

Podolský,
(27), 29, 34.

Kalná (37). 198.
94, 95.
Kaniberk (31).%.97. 108,113. Kostelec Zboený,
228, 235.

Kuer

Kuiikv

175.

Kostelec nad .Sázavou,
Kost. Zboený.
Kostelec nad Vltavou

Kališt, dvorec (32), 116.
ves (33), 140.

(38),

(27), 40.

143, 154.

(34). 87,

Nový

Koktanov

Kižanov (30), 90.
Kíženec (31), 103. 112.
Kížov (37). 196, 198, 201.

322.

(36).

Kajetín (28), 66.
(27). 47.

Ii2.

(35),

(27). 39.

Kostelec

(37), 198, 218.
(27). 35.
Kivošin (32). 16.

Kída

Ktnovice

(43), 325.

Kosobudv

198.

172,

(36 1, 168. 169,

182,

135.

131.

(33),

1

(38). 234.

Na Kopeku, samota

(42). 292, 308.

Kámen

72, 75, 76.
197. 198,

Kopanina, samota

Johavka

KaUanov,

I9f.,

Konipas. hrad

Konrá

141.

(40). 265, 266.

Jižná

(29), 52,

Kondrac

Kenoviky

Kepenice (34), 156.
Kešice (.33), 138.

(29), 85.

Komárov

175,

135.

(3,3).

1^2, 163.

zámek

(36), 194.

(39), 245.

Lhota, jednota

(31),

,

150.

AHnova

(39), 238, 258.

Balkova

(34).

103.

150, 157.
(35), 162.
(43), 318, 320.
(34).

(32),

118.

(27), 34.

332

Libou (37). 199. 201
f27), 46.
Broukova (26). 44, 46. Liderovice (27). 28,
Lidkovice (33). 113.
ervená (28). 62.
Beranova

Lhota

zámek

(40),

265. 267.

Lhota Dlouhá
Dolní

(27). 40.
(35). 165.
(42). 290, 307.
(33). 135.

Hlaváova

290.

H.irní (42).

Hrazená
Hrušová

,

308.

(27), 30,

Lhota Janko vská

140.

(33).

leníkova
Kácovská

(27). 44.
(37),

Kamenná

198.

(.'^2),

115,

IJpka

(35).

(29), 80.

135.

(33).

(42). 293,

141.

(.33),

110.

(31),

Louovice

Nmecká

(38). 235.

Lout

Pejšova

231,

232, 235.

Lhota Starcova (32), 116.
Stoklasná (27). 44.
Štépánova (37). 198.
Tetaurov^a

(30). 88, 90,
(27).

(.32),

115,

Lhota Velká (33). 130. 1,38.
Vilasova (34), 150.
„

163.

velkostatek

Lhotka

111.

(34),

146.
163.

(3.5),

dvr

Libe

(34).

(42). 291,

292. 316.

(35).

Libjice

(42), 30í.

Libnice
119,

Libež
Libin

39

(.32),

34,

114.

121, 125.
(37).
(34),

Liborezy

199, 200.
152.

(42), 53, 306.

118,

Nové

(32).

122.

Staré

r32),

122.

127.

dvvir

(33).

128.

Maršovice

Matjov

(27), 43.
(32). 115. 117.

.Matjoves

Matná

Bejšovickv

„

Blažkv

(27) 4.
(27) 40.

„

ápv

,

Cervenv, samota

(42), 313.

(34).

156.
.

Fákv

(29). 72.
(41), '279.

(43)

„

Hautlv

,

Hrdlikv

(31),

„

150.

Jezerský

324.

(42). 316.
(32). 122.

.

Káv

„

Kaisrv

(42). 316.

„

Koláv

(40). 268.

„
„

„

,

(40). 279.

Kopeckých (31). Iu3.
Kotaškuv (32). 116.

Kvchv

(27),

35,

39.

Matouškv (^7). 5, 39.
Mládkv, samota (43),

320.

Mlvn Náhlík
;

Novv
"

,

(42), 316.

(42), 302.

(41). 279.

„

,

137.

162.

(35),

po-

(35), 16(J. l(.l, 165.

Na Marunce (29), 76.
Masko vice (35). 162.

140.

(33),
(30). 90.

Mlýn Dolnolipovskv

315.

(27). 5. 39.

Martinice

165.

(27).

Maršov

Maršovice

150.

101.

115.

Mlýn Balktiv

mvslivna (40). 260.
Malovidv (37). 198.
Všerovka, dvr (35), Malšice"(27), 39.
164.
Mareš, samota (35), 162.
Lhotka Jolcova (39), 242.
.\Lnrkl (43). 317, 323. 324.

Libice

(31).
(32).

Mlíkovice

102.

(39), 242.

(42), 306.

Mlkov

.Skalice,

91, 92,94.

(33), 1^0.
(39). 237, 258.

Mladoušov

„

Kocourova

Minartice

Mlsek

(27). 34.

zdji

103.

(39). 236. 238, 258.
.Milkov, samota (32). 119.
Milostice, Milhostice (32), 1 19.
Miloiice (39). 243. 249.

Mitrovice

(28), 63.

Malešice (27). 4.
Malešín (38). 229.
Malíkov Kamennv

(31). 34.

10:'.

Mirotín (40). 264.

Maloviky, Podmalovice.

(39;. 247.

235.

Miliov

233, 235.

Malkovice. tvrz (32),
Malovice (31). 102.

(27), 39.
(31),

(38),

149.

145,

Vysoká (38), 225.
Malíkov Nmeckv
Žemlikova (34), 150. Malí, dvorec (42).

.

198.

viz

118.

„

196,

Lštní
Luhy (34), 157.
Lukavec (.38). 232,
Lužanv (31). 101.
Lvsá (33j, 133.
Makov

232,

pv. Miliin

Milešov (30). 95.
Milevsko (30), 69.
Miliin viz Alilm.

(42). 315, 316.
(36), 171.

Lžín

93.

Lhota Velákova
Lhota Balkova.
Lhota Velákova

Ih9.

150.

(34).

96. 97, 99. HX).

(41). 277.

(34),

231

(38).

Mirošov

Lovice
Lovtin

168.

Mezire, Mezii viz Mezdi.
Mezná (39), 246, 258.
Mezné (28), 61.
Mezno (32), 115. 117,' 19.
Milín,

233.

(27). 30.

Rvbová (28). 70.
Salaova (38),

(37). 96.

(35).

154.

(36),

1

204, 206, 208, 209.

Xesperská <37), 199. Loutkov
Pechova (3t)), 94.

(27),

,

,.

138.

Metánov (40). 267.
Mezdri, správ. Meziíí

(31), 96.

"

(33),

115,

Mezi lesí

Lhota Karasova (33). 135.
Lomy (27), 39.
Koubalova (30). 95!
,
(42), 310.
Krušncva, viz Bal- Losv, samota (29), 78.
kova.
Loudilka (33), 135.
Lhota na Leji. ves pustá Loukeník, mlvn (27), 39.
(28). 59.

(27).

170.

314.

Krchova

Lhota Malá

(27). 44.

Mezihoi

(30). 90.

Lodtéov. Lothéov

120.

Mšice

35.

Litichovice (37). 198.
Litohošf (38), 235.

Lohov

200,
322,

126, 127.

166.

Xa Liškách, jednota (27), 41.
Liškv, pedmstí Bechvn

Lomná

163.

(35),

Msteko, ves (36). 199.
Msto Staré (43). 318.
Mštice, Mšetice

199.

(37).

Mín

323, 324.

260. 263.

(40).

(39). 243. 248. 249. 258.

Lištnec

(2y). 63.

Chomoutová

Lidma

126.

Lipice
Lipina

Lišnice

199.

(37).

115.

.,

204. 205.
44.

,

(32).

121.

(27). 3.

(31),

103.

(43), 320.
I

Podmalov'ický(3l),

102.

Mlýn Rvsikovskv
;

Spálený

,

Stakv

„

Strnadv

,

Strženecký

(29), 72.

Nalžejovice

Nalžovice,

Nasavrkv

11,=;.

(34),

Násilov

Oseanv

101.

„

116.'

(32),

Nedrahovice

(34).

157.

(34), 142,
(30), 91.

Osek

119.

(32).

(37), 199.
(29), 75, 86.
(32), 118.

Orlov

(27). 34.

Osletín (30), 93.

Šafkv (41), 279.
Nazdice (33), 137.
Šetkv (31), 101.
Nebrich (35), 163.
Štdrý u Hromadov Nedbalov (40), 266.

„

Onšovice

Opoanv

(31).

"

,

130.

(33).

-

142, 143, 156.

130.
(31), 9h.

(33),

(32),

333

Osná

(31),

113.

Ostrá

(32),

118.

Ostrome, býv. hrad

150.

(35),

164.

163,
Nedvdice (28). 4. 47, 49, 70.
Ostrov
(37), 164, 199,201,217.
íy8),6"i,
70.
NedvdickýÚ;ezd
Ostro vec (41), 274.
Panské, ást Dobe- Nedvzí (35). 62. 163.

Mlýn Zahourkv
Mlvnv CJS). 68.
„

(27), 47.

1

šova

%3.

(40),

Mnchjev

Nehonín

(37), 1<)8, 203, 205.

Mnich (40). 2(->4. 26.5.
Modlikov (32). "'O. 116.
Modrák, samota (32), ll'».

Mokrá (281. 70.
Mokrán v (32), 113.
"

,

Moke
.Monín

118.

(32),

Morá

samota

Jablonská,
163.

(35),

Moravec,

Nechválíce (34). l.=0.
Nekrasin (42), 268. 316.

Nmec, dvr

Nmž

.Moravci (27), 28.
(31), lOh.

Mozolov

Mra
,

(32).

1

Horní

(36).

175.

Dolní

(36).

175.

Mrákotice (32), 115,
Mrvíce (33). 140.

Mšttice
Mutíce

126.

106.

Branšovská

(32),

(30), 87.

Kozská (27).
Markvarecká

2>-.

(40),

260.

Myslivna Rvtovská
Myslov (39), .347.

(40), 262.

1

Nadje,

dvr

Nadjkov

20'}.

Ohrada

Nálesi

(34),

(29). 76.
116, 118.

150.

(35),

166.
(37),
(39),

163.

249

242.

(28), 70.

N.

By-

Ozdrakov, mlýn (3i), 116.
Ožice, v. Vozíce Mladá (31).

294

(29), 7h.

(33),

(33).
133.

(34).

150.

141.

(30). 90.

(38),219, 222, 223, 225,
235.
Pa'dai^ov (27), 5, 35.

Pacov
230

Paezí

(37), 199.

Paseka, ves a dvr (27), .34.
Pašovka. samota (36), 178.
Pavilon i'ani Anny, 1'aianin
(29), 77.

Okrouhlice (36). 168. 192.
Ulliramovice (33), 128, 140.

Pavlov,

Oldí-íchov Velký (31). 106.

(31).

Oldichoves

Olešná

232

109.

(38), 227, 228.

Okrouhlov

212.

(32),

Nahorubv (35). 160,
Náchod (27), 34, 44.

39.

(39), 245, 2.58.

strice. (43). 320.

50.

(33), 97, 98, 128,

133.

(37). 196, 198, 201.

203, 204, 206.

10.

1

235.

Oldríš (42), 313.

Na.-eradec

(Justjov (31).
Oustrašice (27),

Ovin

Odlochovicc

apkova

101.

(31),

Outchovice Malé

(43). 320.

"115.

Mvslivna

118.

117,

(.32;),

Ouštice

141.

Oblajovice (37), 229.
Obora, pedm. N. Bvstrice

Obrovka

133.

130,

.Vlysletín (39), 246.

Myslivna

Ouraz
130. 141
160. 161

(38). 233.

Oulehlí

Ounuz

162.

Oustrašm

(34). 94.

(31),

101.

(obrátíce, (Jbniltice (U). 113.

(28). 63, 68.

(33).

Oulehle, dr. „na Lázu'

Nešttice, Neštdice(35). 166

Obratativ

Myško v (32), 117.
Mýsleticc

150.

(34),

Ovárna, prcdm. u

(42), 293. 313.
samota (34), 156.

Myskovice

Uzditov, Udi-

Údim.

v.

Oukhd

(38), 2.35.

Obdnice

Mutinves
Muzika,

dvr

(27), 46.

Oudim,

(31), 98.

165.

(35).

(31).

šov

Oiuchovice Velké
Nuzdlv (27), 42.
258.
Nuzíce (2'>), 78.
Nuzov. díve Záskalí panská Outchovikv (39),

16.

168.

(36).

(36),

178.

Nosákov (33), 130,
Nosetm (.32). 117.
Noskov (31), 109.

310.
(38), 225.

141.

(33), 128,

140.

Oudiov,

164. 166.

Mostek
Most v (42),

Moudrov

Oubnice, Albénice

Nesperv (37), 199, 218.
Nosvaily (36), l68, 195.

Netvoíce (35). 160.
na Moravé. ást Neudek (42). 314.
,
Poátek (41). 279, 282.
Neustupov (33). 128,
Most Pelíškv (37). 200.
Neveklov (.35). 158.
(42), 314.
(31). 110.

(42), 308.

Otradov (31), 113.
Otradovice ervené (33),

198.

(37),

(38). 225, 235.

Mostená

Otm

(39), 76.

Nemojov (3'i), 245
Ncmyšl (31). 101, 106.
Nepejov (.i2). 116.
Nespchy, Dnespeky

(33). 140, 143.
(34), 154.

Osli-edek (36), 170.
Otice (33), 128.

116.

(32).

(37),
(3'}),

Nm.

198, 201.
242.
(-12), 312.

prcclmsií

Pavlov

(39), 245.

Pavlovice
Pazderna,

(37), 198, 217.
villa (41), 282.

Peceradv

spr.

Peciradv

(36).

168, 169.

Pecínov, Peclínov

Olší (30), 87.

Pchov

Ondejov (39), 170, 246.
Ondejoves (33), 142.

Pejškov (39). 249
Peklov (33), 137.

Onšice

Palec

(39), 242.-

Vož'ce

107

(36),

170.

(40), 266.

(36),

187

.

—
Pelhimov

(39). 241. 243, 245
247, 249. 252. 258.

Pelhimov Stnrv

248.

f3'»).

Pna

Dolní

(42). 308.

,

Horní

(42). 2<(3, 308.

Perka (40), 267.
Pcrnarec (43). 324.
PetrUov (39). 242.
Petrovice

(31),

Petín,

dvr

Petiny

(37).

Pim
Pila.

198.
1,50.

(27)

39.

306.
I.užnicí (27).

Planá nad

4, 5.

39, 40, 68.

Plavsko (42). 53. 306.
Plechov (32). 116.
Plesišt (34). 143
Plevnice (39). 242.
Plhovka. samota (35). l62.
Plotišt, mvsiivna (27). 35.

Pntlukv

164.

(35).

Pobistrvcp

(39). 243. 244.

Poátky (41). 275. 28),
Poepice (34). 153.

Podbo

284.

(35),

150.

(34),

Podlesí

(35).

(30), 91.

103,

(33),

Podmalovice,

Podmoky
Podolí
„

3(j,

(33). 90.

Polmanec

141.

154.

(34),

(27),

131.

Malovirkv.

v.

39. 43.
137,

116.

(27). 5.

Pohoelec (32). 117.
Pohoí (32), 116.
Pojbuky (38), 235.
Pojezdc samota (34).

dvr
(25).

163.

Polšf (42). 302.
(31),

pedm.

107.

Pokovec

(27), .34.

Radov

(39). 245. 2,58.

Radoovice

(30), 85, 87.

113.

(31),

(38). 227,
(33), 140.

199. 204.

(37).

Radotín (33
138.
Radounka Malá (42). 290. 313.
Radou Horní (40). 264.
1.

Ki.stclní (42). 314.
(42). 314.
Okrouhlá (42). 314.
Radvánov (30). 94. 95.

Rákov

(29).

Raiovice

72. 75.

(31),

107.

106,

(29), 80.

Hrazen(.37).
247.

(.39),

169. 197.

198. 200.

Ratibo

(30), 88, 93.
(42). 312.

Ratiboice

(27). 93.

108.

143.

Nové, Hory Rati-

Páslavice (38). 234.
Preborov (30). 92, 94,

Ratiboice Stíbrné (27). 43.
Ratimice, samota (35). 162.
Ratmirov Malv (42). 293,313.
Velký (42). 302.

Proukovice
Prudíce

(34),

(31).

10

(;í2),

boské

1

119.

Pedíko
Pehoov

Ratmiice (33)," 128,
Rážkov (27), 17,

(28). 60, 61. 63.

Reichý

"

,

(27). 43.

(30), ^5.

Pestnice

94.

170.

(30), 90,

Pibnice. Hrad

(43), 324.

Rodinov
Rodinov

(32), 121.
(36),

(27), 35. 36.

38. 39, 68.

(40), 267,
(42), 315,

Rodná (31). 96. 108.
Rohov (32), 122,
Rohovka (41). 274,

Pibéniky. Hrádek (27), 36. Rohozná (39). 236,
U Pibíka". mlvn (32), 120.
Rohozov (30), 93.
Píbraz (42). 307,
Romava (43). 324,
Píbvška (34). 150.
Rose (42 302.

110.

2.37.

2,58,

».

Píov

(34).

152.

Rosika

157.

Pišejov (34). 157.
Psárov (28). 68.
(.37),

(39),

24

242.

.

258.

(34).

Radtín

Rovná
49 68,

143.

1.54,

(39). 245,

(.iO),

52.

68. 70,

87, 90,

Radikov (32), 117,
Radimov, samota (28),

(34),

150,

(39). 230, 245. 249.

Rozkoš,

Zámek

Rudohice

(33).

Rukávec (30)
Ržená, býv,

(29). 84,

(34). 135, 142, 143, 155,

Radihošt

234.

a

mlýn

292,

313.

150.

Radeší.i (34), V4

Radétice

(29), 72. 73,

Roviny

1.50.

(27), 5, 34. 41,

(34),

Rosin

202.

(38), 233,

Radešicc

(40), 268,

Hodravova(40).268.
Pejdlova (43). 316.

Roukovice (38),
Roudná (28), 40.

85. 90,

149.

(40). 265.

Cernovská

„

197, 204, 205,

(27), 30.

Radjoy
Radenm

adi

142,

1

1.56,

Vozíce

198,

(37),

Radošovice

Rataje

(39), 24J, 247. 258.

Oboišté

Rade
148,

(42), 306.

na Pondlce,

Radkov

(38). 234. 235.

Ráb (29). 72, 73,
Rabín (35). 162.

(27). 43.

1.58,

19, 122,

Prosenice (36). 157.
Prostý (41). 274,

Pykov

(27). 34. 46.
(37), 200.

Políkno

Prose
Prose

I

95.

ves

Polianv

198.

(32). 11,5. 118.
124. 126. ,

Putimov

149.

Polanka,

(37).

Price

(27),

Nmecká

(40). 263. 266. 267.

Psác

141.

Polmání (31), 96. 110.
Pohodny, jednota, (31).

.39.

Pavikov

Pestav! k v

107.

(31).

(27). 39.

Pravticc

162.

Podhoí, dvr (34). 149.
Podhrad (34). 152.
Podhradec (34). 146.
Pod hradem, pedm. \'ožice
Podhradí

199.

Pošna (38). 231, 235.
,Za Potokem- (40), 266.

Pe.lbo (28). 68,
Pedboice (30), 87,

166.

Podhájí

Zaleské

Radostovice

Pedbojov

(30). 87.

Podhoí |29). 72, 86.
Podvúsy, Podélusv

Podhoák, samota

169,

(36),

Prnsetín (38). 228. 235.
IVašivá. tvrz (41), 277.

Pistina (42)

1,30.

(33).

34, 39.

na Poušti (29), 83.
Pácov, samota (27).

snmot.i (27). 40.

PintovUa

Sázavou

n.

Potulov

(28), 69.

141.

(28),

Radimovice

(38). 227.
Postupite (3h). 193.

116.

(32).

Radimrice

193.

Poin

1,54.

Peirikovlce

113.

(36),

172.

142, 143. 150,

(341.

(31).

(32) 119).
í^crešín (30), 93. 94.
Poešice (34), 154.

Poii
105.

9;-,.

Popovice
Popovice
Poradkov

334

70,

140,

91.

tvrz (32) 117,
242,
Rybník (39). 242.
Rychnov Nový (39). 236.
"238, 258. 273,"
Rynárec (39), 245, 249, 258,

Rybníek

'(39).

—
Rýtov
Rzavý

(40), 260, 261, 262.

I

Biskupova Skrejšov

(39|, 5. 24U, 248, 249.

250,

!

252, 258, 263.

edice

ediky

117.

113.

(33),

117.

(32),

ehovice

(35),

emenov

(39), 242.

emiov
enkov

epe

111.

evnov, Drevnov (27),
eževice (39), 237,

išnice

Slrítéž (30), 87. 93.

39.

Sthtež

Strižovice (42), 313.

(33).

Slavov

(30), 95.
5.

Sledovice

(33),

131.

Slovnice

(37),

199.

Dolní

140.

Hoejší
Stýrov

78

(38), 221, 234, 235.

.Sázava

(39), 238.

.Sobéhradv,

(40), 265.

Sedlanv
146,

114,

(34),

148,

e.

(28), 47, 48, 49, 50,
51, 56, 63, 66, 68, 70.

Jos.

na dráze Frant.

Solopisky

Sopice, samota

115,
118.
(32). 74,
124, 126. 142. 150. 157.
1.

122,

Sedlec,

bvv.

tvrz

(27), 47.

(28), 68.
(33), 141.
(35).

165.

(37),

199.

Sedlo

[

j

Sedmipanv (37). 198, 201.
Semtín Mulv (33), 140.
Velký
Senožatv (29),

Sepekov

(33).

140.

(30), 89, 90. 93.

v.

(32), 117.

Malovikv

i

(31).

130.

140.

Skoupv (34), 143.
Skuhrov (34), 150.
Skrvchov (27), 3, 39.
(29), 72, 87, 88.
(42), 293.

Dolní

Horní
(31),

(42). 315.

(42), 315.
113.

116.

Svrabov Dolní

Šanovice (32), 115. 121.
Sibanovice (35), 1.^9. 162.
(31), 96.

Selmberlc

Šttko vice

(41), 274, 27m.

163.

(35). 159, 164.
(41), 288.

.Strmviov,
293",

(39). 240, 242, 258.

Stremviov

(42),

(33),

128,

141.

198.

(37),

(35),

142.

157.

288.

(32),
(33),

116.
140.

(27),

movo
Tehov

7,

v.

12,

Ústí

(37),

39,

.Sezi-

199, 200, 219.

197. 204. 218.

(37),

(38), 23o, 235.

Teletín l3o), 162.

Tmice

.34,

(27), 4, 5, 8.

Tchobuzy
192.

4,

41, 43.
Tábor .Starv,

Takonín

308. 31(j, 3l"2.

Strnad (32), 126.
Strnadíce (35), 165.
Struharov (3b), 168,
Stružinec
Strženec

1^8. 20:

Šiilfrýdov (40), 266.
Štítná (41), 221, 268. 270, 28b,

Tábor

(27). 39, 40.

Strmcky

197.

36, 286. 289, 292,

304, 306. 317.

Strkov

(37).

Šternberk, hrad a ves (37).
198. 200,203. 210,211. 216.

Šternov

(42),

113.

218.

Stojslavice (31), 112,

Stráž

108.

Krásná Hora.

v.

Šimpach (38), 228, 235.
Štdrovice (38), 233.

Stažovice (.35). 164.
Stehlovice (30). 90.
Stejka (42), 3(J2.

Stranná

(27), 34.

Horní, dvorec (27).

„

Štpánov

(35),

76.

Svojš'ce, samota (33). 141.
Svoíš, Svoišf (32). 5 114

Štpánov

Strave

200.

Ií;9.

(29),

Stanimice (31). 109.
Stakov (42), 292.

Stranné, Stranv

ve Skalách, samota (27), 43.
Skalinv, samota (35). 162.
Skoidolovice (38), 234.
Skopytce (28), 69.

Svinky

Šrbiov

126.

(.33).

(3/).

Srlín (29). 72, 73. 75, 85.
Stajice, býv. hrad (35), 165.
Stálce, pv. Stadlec(27), 35.

Stolín

102.

Skrýšov

j

79, 80.

Sepíkov, jednota
Sichrov (32), 119.
Skalice (28), 70.

(32),

samota

Srlice,

(29), 86.

39.

(27).

Sova, mlýn

Spálenišlé, samota (31), i03.
Spolí (35). 164.

Sedlišt (39), 242.
Sedlo (43), 320.
Staré

204,

206, 217.
'

78

115.

34.

Soušet ce (32). 125.
Soušice (37), 193, 219.
Souiice (37), UI8. 203.

39.

Sedlecko
Sedlecko

162.

(35).

Soudný jednota (30). 87.
Soukenník, mlýn (27), 25.

25,

(27),

152.

(34),

102.

(40). 265. 266.

Svtlá

Sobslav

149, 150. 152, 154.

155, 157, 169.

.Sedlec,

Sobhrdy Svtce

str.
170.

168,

(36),

130, 143,

119.

Suchdol (34), 52, 142. 157.
Suchomel, mlvn ('7) 4
Sukdol (42), 3l(j.
Svátov, bvv. ves (28). 70.
Svatava (40). 260. 262, 268.
Svatkovice (J'-!), 75. 84.
Svépravice (39). 244. 258

(38). 232.

Samšin

119.

(32).

(29), 26. 74,

(31).

Starv (38), 232.
(32)."l20. 121.
Smvslov (27), 44. 103
Sobdráž (30), 91.

115. 118.

(32).

(31), 98.

Sudomicf

Smrkov

Slamosol

(42). 313.

35.

242.

(29), 74,

192.

(36),

Stuchanov (32). 127.
Stupice (32), 44. 96.

140.

(.39),

(39). 242, 246. 258.

„

Studnice

141.

(33).

Slavkov

119.

110.

(31),

Strižkov

10.3.

217.

(31), 98.

106.

Smrdov Xovv

(38), 233.

198. 204,
135.

Slavín, dvorec (31),

Smole
197.

(37),
(33),

Stezmír Nová, samota

Smilkov (33), 134.
Smíšek (29). 78.

135.

(37).

Stelilo v
Stretužel

Slavaov, zámek (30), 94
Slavtin (38), 233, 235.

Služátkv

29.

Stechov

(39), 242.

.Slavariovice (27),

(27), 35.

(33),

(33),

142.

ves

(30), 94.

ímovice

155.
164.

Slabsko (31).
Slapy (27). .5,

165.

(31),

(35).

(34),

(27), 28.

eice ervená,

ikov

Skrýšov

335

(40),

Teplíšovice

106, 264.
192.

(36),

Terezian

Í27), 40.

Tšenov

(39). 237, 258.

Tichonice

Velnice (40),
\'elnika (40),
204

(37), 198, 201,

Velbhy

Tožice

128,

(30).

128,

140.

mlvn

Trkov

(34)",

9,).

131,

(.33),

lóO.

stíitek (32),

.

117.

Trojá<'(k, jedno ;i (29|, 78.
TribjicL- (28), 61.

Tebelice (27), 4,
Tcbešice. díve
ves a zámek
204.

2(Jh,

Trebišt

39, 74.

Debrník,

Nová

Tuapv
Tuch vn
Turovec
Turovkn

4 J, 50. 68
227,

(38),

(,36),

195.

Tvrz Dráchovská (28), 49.
Chobotská (37), 218.
„
Kondrncká (37). 217.
.
,

„

Netlucká (3,5), 164.
Trebeši.ka (37). 218.

Tynanv

143

(34),

(28), 61.

Týnec, Týnire

„

(31),

106.

„

(35),

162.

„

(36),

168.

Údim

(27), 30, 32.

Údolí

(38), 226.

128,

135.

dvr

160,

162.

Úlehle

(38), 234.

Ústí .Sezimovo

v.

Tábor.Starý

(27), 8, 9, 43, 44.

Usuší, Ousoší

(34),

Vackov

(27).
y.

221, 232.

(.38),

,34.

\'otice-

131.

(33),

133.

(35),

159,

(38). 221, 232, 233.
-Staré
(38),
231,

(40), 234.

Vilice (31), 112,
Vilín (32). 117.
\'intirov (38), 225.
(34),

\'ispachy

188.
(31),

Vápenice

153.

(34),

143,

98.

(27),
153.

35

153.

(34),

138.

(33),

43,

96

11.3.

22U

(31),

106,

110,

W.žice Stará. v. \'ožicr
Mladá.
Vracovice (37), 198.
VraOkovice (37), 198.
(29)," 84.

131,
170.
(30). 00.

(33),

1.37.

Vratko v (ci2), 117.
Vražná (27), 44, 107.
Vrbice (34), 154.
Vrch Dobový, hájovna
i
~
Vrcholtovice (31), 96.
Vrchotice (32), 121).

\'esec

dvr

\'šechlapv

(31), 96, 103, 104.

(43), 323.

Vlásenice

(27), 34.

Všechov
Všetice

Vusí

(39),

(32),

199.

(27), 35.

(35),

(,30),

Vydi

126.

(29), 74, 78.
(37),

162.

91.

(42), 306.

Vyhnanice
Výrec,

(29), 74. 76.

\'ejrec,
29, 34.

Vlastibor (38), 48, Vo.

Vyskvtná

\'lastišov (33),

Vysoká

142.

10.3.

(27), 43.

(28), 50, 62.

Vitinves

(29)
y

84.

(33), 141.

(43), 320.

246.

U „Váu", samota

143,

.Mladá

Vršovice,

153.

Vlásenice-Dubohlavv

\'aeice (39), 243.

|6.

1

V^rchv (31), 101.

(39), 243, 244, 247,
(36).

9(_),

(39), 246.

249.

(40). 260.

Václavice

\'ožice

Watišov
162.

(28), 2, 49.

dvr

149.

(36),

2.35.

Víska

148,

Votice-Veselka

Wanov

142.

(38), 225, 235.

Viklantice

''49

(33), 97, 128, 133, 141,

(39), 237.

(27), 39.

Vitanovice

Ústí (35), 163.

UUchovice

samota
\'otice,

dvr

245

168.

(30), 94.

\'išová
156.

Votice

97, 102,

\'ildmanko,
1,58,

(34),

Voikovice

.30.

\'eselka.

\'trov

(30),

Voikov

90.

Vestec

225,

246.

na Vorlíce, samota

(41), 273, 274.

Vícemílv

(35),

(38), 232.

(27),
28. 70.

"

Újezd Vysoký

146,

(.30).

\'oleve

n

Vzná

138,

Voltvn (27), 35.
Voraice (33), 140.

(33),

Uhice_(32), 124. 126.
Újezd ervený (33), 114, 115

137,

\'okov

(38), 225. 246.

158, 159, 160, 166, 169.

(35),

(39),

(38),'

274.

(40), 264.

Vestenhof,

nad .Sázavou

158, 164
(40) 260, 262.

„

\'eselka,
^

46.

(27),
(.35),

„

154.

(3o). 93.

„

(27), 3, 40.

Voda Lipková (39). 246, 258.
Vodice (38), 229, 230, 235.
Vojkov (33), 128, 130, 131,

\'eselíko. samoia (34), 150.
Veselí bechvské
„
(.30).

286, 288.

Vlkosovice
Vlksice (.30), 90'. 161.
\'oda Dobrá sam. (28), 68.

2.58,

(29), 74, 76.

Veselá

(41). 274. 275.

4.

(27), 40.

,

V^esec,

162,

\'loves

\'lkonice

Velká (38), 233.
Zelená (38). 232.

,

204

201.

(40), 268.

Vlkanice

199, 204.

Týnova

„

„

(27). 5, 40.

Tvorešovice, Tvoršovice
168.

228.

(28), 50, 64, 66.
(35),

\'iléniovice

„

(37), 170, 198.

(28),

(41),

\'letinec

Vesce (32), 116. 1.56.
235.
Ves Horní (41), 273, 275.278.
\'oda Dobrá
„• Jetichova (38), 235.
„

195,

(37),

21,5.

Vletice (34), 154.

\'elíš (37).

70.

Tíklasovice

pv.

Velká (3(J), 91.
Vendelák, mlýn (27).
Vepice (39), 87, 94.
Ves Babina (34), 152.

Tebnice (34), 142, 152.
Tebšín (35), 159. 162.
Tremošná (27), 35.
Temošniee (37j, 198.
Títež. TrJter

212,

Vlice (42), 312.
Vlkovice (33), 141.

1,57,

(27), 42.

219.

(28).

\'ícov (31),

140.

dvr

(33),

Trasik,

(34).

Velimovice,

Tloskov(3,=i). 160, lhl,165. 167.
(33).

Zvcov,

103.

Tisová, dvr (27), 30.
Tisovnice (,i4), 143.

Vlašim
Vletín

Vov,

218.

Toskánl;;j,

268.
260. 262, 264,

268.

Tilvovire (35), 165.

Tomicr

-

336

dvr

(27), 5,

(39), 240, 241, 253,
148. 149.

(34), 39,

—
Vyšetice

Výška

u Budislavi

„

Zábrodi
Zádoli

(32),

(30),

(35),

Zahorany

Záii

131, 140, 170.
(31),

110.

ervené (27), 28, 4h.
Nmecké, d. Mili-

inské (31), 96, 102.
Záhoí Pechovo (31), 103.

Zahoíko

(28),' 61.

(31),

,

113.

103.

v.

Závsí

(28), 61, 62.

Zbelítov

Zbšice

(32),
(29),

74, 84.

(30), 87, 90.
(30). 93.

(27), 35.

Zbyslav (30), 93.
Zdebuzeves (37),

(30). 94. 95.
(29), 103.

Zderadice

(38), 221,

204,

165.

(35),

Zdešov (41), 286, 288.
228,234, Zdiméice (38), 233.
Zdislavice

(42), 312.

(37),

19b,

Mladotova

(34),

Zel

(28). 39, 40, 49, 51,

Zahradnice (33), 140.
Zachotín (39). 242, 258.

Zenotín

(43). 322.

Zhorec

Zajeí (35). 165.
Zajíkov (39). 245,

Zhornv

(38), 2-30.
(35). 164.

274.

.

(34),

Zho

(27). 39.

„

(31j, 96,

107.

156.

(40), 263, 268, 289.

,

Dolní

(42), 303.

,

Horní

(42), 308.

Pluhový (42),
Žebrákov (30), 95.
Žibkov (35), 98.

198,
70,

314.

Žinice (33), 141.

Žirov

71.

(32). 116.
141,

,

204, 248.

142, 154.

Zálesí (33), 133.

Ždár
197,

218.

235.

Zahrádka

(32),

Zvstov (33), 130,
Zvle (42), 310.

Zbšikv

Zbo

zíceniny

Zvéstonín

116.

Zahrádka

1b5.

Zvinec,
117, 127.

(31), 47,
(27), 42.

101,

Nuzov

(31), 98.

Zahostice

(35),

Znosim (37), 200.
Zochov (33), 137.
Zoubek (38), 227.
Zvrotice (28), 63.

(28), 63.

Záskalí panská

115.

Bendovo
,

Záruba, mlvn

(30), 95.

(32),

(28),

Záluží (30), 93, 94, 112.
164.

(38), 230, 235.

Zlátenka (38), 235.
48, Zlenice (3b), 169, 172.
Zmrhal, mlvn (28), 63.

70.

121.

95.

\.8,

(33),

Záhoí

119,

Zho

Zálší (30), 72, 90.
Záluží (27), 44.

(31), 104.
121.

(32),

Zábhlice

337

(39). 242.

Žiranice

2ivohoší
Žižpachy

Žluín

(41), 285, 288.

(35),

160, 163.

(43), 322.

(30), 95.

SEZNAM VYOBRAZENÍ

DÍLU.
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BECHYN

Partie ze Židovv Strouhy

Na

"

.

,

,

73
75

"

,

Lužnici pod Bechyni

78
79
Bechyn
Hláska „Kohout" (Katovka) v Bechyni 80
Délínnský kostel sv. Matje v Bechyni 81
\'nitek kostela sv. Matje v Bechyni 62
\'chod do Bechyiiského zámku ... 83
\'nitrek klášterního chrámu v Bechyni 8,5
Náhrobky nkdejších držitel v klá85
šterním chrámu Bechyském
8b
U kostela sv. .Michala v Bechyni
.

.

.

.

_

im.

BENEŠOV

b6

(43)

Cime

\'rrhol Beisteinu u

DIVIŠOV

322

217

(37)

DOBRONICE

(29)

Hrad Dobronice

77

SUDKV

DRHOVICE

(36)

chrámu

klášterního

v Be-

(38)

....

226

(27)

Mohyly u Drhovic

35

I7<*

dále K^onopišt

BLANÍK
Kaplika

2i)3

potok

(jernovick\'-

IM

261

•Sudkfiv Dol s bývalou tvrzí

nešov
\'iz

(40)

CJernovice oíi severu
^'ámstí v Cernovicích

DOL

BEISTEIN
u Cimre. viz

Zi-ícenina

Str.inn

ERNOVICE

(29)

sv.

(37)

Máí

lém Blaníku

BLATA

HEJLOVKA
Z

.

.Magdalenv na .Ma."
.201

.

.

."

.

.

.

.

,

,

Vrch Lísek
\''\7.

Selka z Blat (z I'lavska)
Sedlák z Blat (z Plavska)
Ženich z Blat (z Liborez)
Blatská nevsta ve svatebním úboru
Blatská nevsta zavitá ....
•

Rouchy

Blatské.
zavíjely

BOROTÍN

jimiž

se

.

nevsty

.57

(32j

BYSTICE NOVÁ

28

318

(38)

229

vískou

Hemane

.

.

274

244

(39)

HRADEC JINDICHV

(42)

lindichv Hradec se stranv
východní

".

jiho-

...

Jindichv Hradec od jihovýchodu
,

od jihozápadu

.

ást Jindichova Hradu
msto v Jindichov Hradci

.

289
290

.

291

Nejstarší

.

Staré

.

292
293

2'*3
palác Jindichova hradu
nového paláce Jind. hradu
294
Oltáík Matky Boží v kapli ,Bílé
.'
paní"
295
Rondelový altán Jindichova hradu 296
.

Portál

.

.

.

.

Kostel v Cetorazi

s

(41)

HOUSEROVKA

Nový
(43)

242

Poátky

„

Zícenin}' hradu Borotína

CETORAZ

.

53
52
54
55
56

téz

241

'

r

HEMANE

.

(28)

(39)

údolí Hejlovky

.

.

—

339
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Hradní studna na lil. nádvoí Jind.
hradu
297
Tetí hradní nádvoí Jind. hradu
298
Vnitek kaple sv. Jií v Jind. hradu 299
ervená vž Jindichova hradu
.300
Proboštský chrám Nanebevzetí P.
Marie v Jindichov Hradci
.301
\'nitek proboštského chrámu
302
Kostel sv. Jana Ktitele v lindichov
"
Hradci
.^02
Evangelický kostel v Jind Hradci 303
.

.

.

.

.

.

.

Strana

JISTEBNICE

.

nici

Jindichv Hradec
Nádvoí s arkádami ve

304

.

.

30.5

domu

dvorci

Bystických

306

Bývalj' poustevnicky kostel sv. Barbory u Jind. Hradce
306
Rybník „Zármutek" v Bažantnici u
307
Jind. Hradce

HRÁDEK

(37)

(34)

.

.

.147

.

(3h)

U PLANÉ

(27)

CHLUMEC VYSOKÝ
CHOTOVINY

(34)

.

118,

íz
kancionálu
ckého)
Zámek v Jistebnici
Závj u Jistebnice

KÁMEN

44,

KAMENICE NAD LlPOU
Zámek v Kamenici n.
i^amátná lípa v Kamenici

KLÁŠTER

269
L.

n.

.

.

.

271

.

(43)

KLOKOTY

40
153

KONDRAC

326

(27)
21

(37)

KONOPIŠT

46

ského
Lovecké

204

(36)
181

139

315

(42)

chodb zámku
183
184

zámku K

K

l85

Partie z obory Konopištské
v oboe K

.

.186

.

.

Medvd
Daci

137

.

182

v

trofeje

Zbrojírna na
136

zámku Konopišt-

Konopištského

240

".

v

Jeleni v
J.

187
188
189

oboe K
oboe K

V. arcikníže následník se šlechti-

ckou družinou
Idyla z Konopištské obory

190
191

V. arcikníže následník vítán lesním

personálem

(42)

er-

KOSTELEC

192

ZBOENÝ

(36)

.

.

.176

307

."
.

KOZÍ

JETICHOVICE
Zámek Jetichovice

(32)

(27)

Pdorys hrádku
125

„Kozí"

Zíceniny hrádku „Kozí"
V zim ná Kozském potoce

....

26
27
45

(42)

Jindišské (Jindichohradecká

Šárka)

(40)

Kostel Nejsv. Trojice v Kláštee

.Sousoší na lerrasse

(39)

Jemina, loveckv zámek hrabat

Úd^olí

223

KATEINSKÉ LÁZN

J.

JINDIŠ

.

1

Klokoty u Tábora

67

Janovicích

.

.

.

(západ,

224

170

(28)

Janovicích

.

jihu)

ást hradu Kámen

Nejstarší
strana)

Zadní ást zámku ve Vrchotových

nín

33

Konopišt

JANOVICE VRCHOTOVY (33)
Zámek ve Vrcholových Janovicích
Vchod do zámku ve \'rchotovvch

JEMINA

30
31

(38)

Hrad Kámen (pohled od

.Salon v

JAROŠOV

Jistebni-

(27)

Hrad Choustník

CHVOJNO

Boži bo-

Kostel v Kondraci

Chotovinský zámek

CHOUSTNlK

jste

jovnici"

216

HRÁDEK ERVENÝ

HRKA

29

„Kdož

u Poátek, viz Poátky.

Kostel na Hrádku

HRADIŠT

v Jisteb-

škola

".
.

Husitská píse

.

.

a

.

... 303

Klášterní kostel sv. Kateiny
Velké námstí v Jind. Hradci

(27)

Dkanský chrám

311

KEMEŠNlK (39)
V zim na Kemešníku

238

340

Strana

KUMŽAK

(42)

Kostci sv. Bartolomje

LANDŠTEJN, hrad

v

Kumžaku 310
323

(43)

LHOTA ERVENÁ (40)
Zámek ervená Lhota
(28), viz

.

•

267

Bla-

(39)

(41)

Pohled na Lísek
205

(38)

Zámek Lukavec

232

243

.Statek v Pobistrýci

POÁTKY

(37)

Velkým a Malým

LUKAVEC

Blata.

(28). viz

POBISTRYC

u Li-

309

s

mane)
Na Poáteckém
manec
Na Poáteckém

z

Poátek

(viz

rybník Vol-

:

275
potoce: Velké lezcro
."

...

276
277
278
279
280

Poátky

(31)

Milín
Vnitek kostela v MilOín

98
99

MILEVSKO (30)
Stará zvonice pi klášterním chrámu
Aegida
Dkanský chrám Navštívení P. Marie
Námstí s chrámem sv. Bartolomje
sv.

MITROVICE

Zámek

He273

potoce

(\^ilcha)

MILÍN

.

Blata.

Stakovského rybníka

LOUOVICE

.

.

.

borez

Louovice,
níkem

Horní brána v P. zvaná Rynarecká
(pohled z ulice od nádraží)
253
Zbytek hradeb u západ, brány v ('. 254
Dolní brána v P. zvaná Jihlavská
255
pohled od nemoc„
„
,
nice
25b
Dolní brána v P., pohled z námstí 257

PLAVSKO

LIBOEZY
Partie ze

Strana

91

92
93

121

69

Naeradci

.

.

.

203

(34).

.

.

.

.

sv.

lázních

284
lázních sv.

Kateiny

285
(36)

Vnitek kostela

Poíí

PIBNICE

sv.
n.

Poíí

Havla v

.

S

EICE ERVENÁ

...

SEDLANY

NEMYŠL (31)
Zámek Nemyšl

OSEANY
PACOV

151

101

(34)

156

219

(38)

(39)

Pelhimov od východu
Námstí v Pelhimov
Kostel P. Marie v P
•Starobylé domy v P

248
249
250
251

Horní brána v P. zvaná Rynarecká
(pohled z námstí)
252

.

.

144
14,
146

.

Radnice v Sedlanech
(32)

SLUŽÁTKY

(39)

SOBSLAV

(28)

\.

.

.

.124
239

Partie na Lužnici

„U panského mlýna* na Lužnici

Sobslav

246
247

(34)

.Sedlec na dráze Frant. Jos.

PELHIMOV

.

Farní chrám v Sedlanech
Kostel P. Marie, zv. „Církvika"

SEDLEC

3h
37

(39)

Hrad ervená Reice
Palác hradu v ervené eici
.

Nechválíce u .Sedlan

173
174

(27)

Pod Pribnicemi
Zbytky bašty hradu Pibénic

(37)

nechválíce

Pramen sv. Marketj' v
..."
Kateiny
Pramen sv. Vojtcha v

Kostel v

MYSKOVICE (28)
Zámek v Myskovicich

Kostel a radnice v

.

.

POÍÍ

(32)

.Mitrovice

NAERADEC

Hbitov y P. s kostelem Božího Tla
Rybník Žižka s villou Pazdernou
Kaple sv. .\nny v Poátkách
281
Pedmstí Poátek ,na .Morav"
Bývalá radnice v Poátkách .... 282
283
Kostel sv. Kateiny

.

.

49
50
58

—

:í4I
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Uékanský chrám sv. IVlra a Pavla
59
v Sobslavi
Klenba chrámu sv. Petra a Pavla v
Sobslavi
60
Kostel sv. Marka v Sobslavi ... 61
,u erného orla' z r. 1564 v So-

Dm

bslavi
v Sobslavi
ást námstí v Sobslavi
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XLIV.

OKRES ESKOBUDJOVICKÝ.

eskobudjovický jest stedem eského jihu: poítá se již
k jižním okresm pošumavským. a sama geografická poloha nemá
význaných známek krajin pohorsk\''ch, jsouc rovinou, tak zvanou
cskoljudjovickou. Na severu piléhá k nmu okres hlubock}'-, na
(

>kres

východ okresy lišovsk\' a trho-svineck\', na jihu
západ chvalšinskN' a netolick\'\ Celková rozloha

krumlovsk\^ a na

náleží 40 obcí místních a 46 katastrálních, obnáší 296

km' ili 29.600 ha

pudy

vesms

okresu, k

nmuž

plodné.

od sousedních okresíi horsk5'ch polohou, tak
liší se
v jakosti pdy a v hospodáských pomrech obyvatelstva.
Setkáváme se tu s patrnou známkou blahobytu a zámožnosti, jež
es. Budjovic — stává se zvlášt pav pímém sousedství msta
trnou. Z toho dvodu obyvatelstva celkem pibývá,
nejvtší ást
pírstku dlužno pipoísti samotnému mstu a obcím tsn s ním
sousedícím. Všeho obyvatelstva jest pes 50 tisíc, z ehož pipadá na
msto 39 tisíc. Dle národnosti jest na okrese asi 33 tisíc Cech

Jako

liší

se okres

i

—

a

a 17

tisíc

Nmc.

národnostní ostrvek zabírá vedle msta ješt sousední vesnice: Vrata a Hlinsko, Dubiné a Lincova Hora, eské
"\'rl)né.
Mokré a Sindlovy Dvory, Litvínovice, Rožnov a Roudné,
Haklovy Dvory, Hodovice a Hrka, Homoly, ernodub a Plané, Mladé
a Bucherka. Dobrá Voda a Suché V^rbné, Rudolfov a Vesce, tyi

Nmeck\r

Dvory a Knzké Dvory. Okresní správa v jmenovaných obcích (vyjímaje Dubiné a Lincovu Horu) jest dosud v rukách
pes to.
že vtšina obyvatelstva je v nich eská. Dle úedních sítáni z r. 1900
bylo v tchto obcích napoteno celkem 6.219
a .5.072
dle soukromého eského sítání bylo však 6.771
a jen 4.520

Nmc

ech
ech

Nmc;

Nmc.
Co do terrainu.pdy pevládá
a západ

zvedají se

mírn vysoké

rovina, nad níž

smrem

na v^vchod

pahorky, které však nikde nedosa-

—
hují

výše 600

m

prosté

v\''šky.

4

—

Na stran

severní otvirá se šírá rovina,

okresu hlubockého a vodanského. Pda vyniká slušnou úrodností; po celém okresu seje se pšenice a zcela dobe
se i daí. Vedle pšenice sází se také, hlavn na statcích knížecích
a u samotných Budjovic, cukrovka, jež zpracovává se v knížecím
cukrovaru budjovickém. Podnebí jest celkem stejné a diky rovinném.u
útvaru pdy jest znan píjemnjší než v sousedních okresech jižních.
Jak již vzpomenuto, pstují se v okrese všechny druhy obilí, epy,
bramborj^ a se zdarem i zelí.
rozkládající se dále do

Celý okres, jako Cechy vbec, naklonn jest od jihu k severu.
smrem protéká okresem nejvýznanjší eka celých jižních
Cech. stibropnná Vltava. Pímo v C. Budjovicích pipojuje se k ní
eka Malše, picházející od nejjižnjších hranic zem, od hory Myslivny.
Kivolaká Malše na
okresu, mezi Kímovem a Doudleby, pije
íku Stropnici, jež pitéká sem smrem od vsxhodu. prameníc u nmeckého msteka Stropnice v okresu novohradeckm.

Tímže

pd

Rybníky, hlavn v ásti severozápadní, jsou etné. Nejvtší z nich
je Dechtá u vesnice Zabobesk, hojn menších je u Haklových Dvor,
C. Vrbného, Dubného a Habí. Náležejí jednak klášteru vyšebrodskému, jednak mstu C. Budjovicm.
Sociální pomry na venkov nejsou sice zvláš skvlé, ale
pece dlužno piznati, že daleko lepši než v kterémkoli okrese jižním.
Hospodái piln vzdlávají své statky, jež díky v\'šším cenám obilí
a dobytka, pinášejí v poslední dob rovnováhu do jich rozpot. Dl-

nictva

zemdlského

jako

jest

v jiných

krajích

citelný

nedostatek,

požadavky hospodáské eledi na
nebývah> stupe. Pravideln požaduje dnes pasák 60 K, pohnek 80 K,
prostedák 10(J K a starší eledín 200 K více roní mzdy; chva mívá
SOK, tetinka 60 K, malá 120 K, velká 180-200 K. Vedle toho ovšem

a následkem toho stouply služby a

i

njaké prádlo a šaty, po pípad dostávají
záhon brambor, zelí, díve i lnu. Dln\^ lid odchází vtšinou za prací
do ciziny', hlavn do Rakous a Saska, emeslníci ješt dále. Nejrozšíenjším emeslem jest na venkov zednictví. Vtšina tch, kdož
z jara do ciziny odjíždjí, jsou zedníci, jejichž cílem jest zpravidla
Víde. Hospodáské statky jsou malé a stední velikosti. Vtší celky
pozemkové náležejí knížeti Svarcenberkovi, klášteru Vyšebrodskému,
mstu Budjovicm a farám. Kníže Švarcenberk má statky v Plavnici,
Zborov a u Zabobesk, klášter Vyšebrodský v Habí a Cakov. Budmají všichni dle ujednání ješt

jovice v

Tebin, Velné

a

j.

Z nerostného

Na

bohatství dlužno jmenovati hlavn stíbro a anthracit.
stíbro doluje se od dávných dob v Rudolfov.
kamenouhelných

dolech u

V

Kamenného

l'jezda

pestalo se pracovati, ježto dobývané

—
nevykazovalo potebné
Budjovic.
uhli

—

5

'Lázn

jakosti.

jsou v

Dobré

Vod

u C.

teba jmenovati hlavn Dobrou Vodu
a ímov, široko daleko známé poutní místo, kamž picházejí poutníci
až z Moravy, obojích Rakous a Bavor.
Prmysl má své sídlo v C. Budjovicích. Nalézáme tam etné

Z

výletních a letních sídel

továrny, zejména: cukrovar, lihovar, pivovary, továrnu na umlá hnojiva, na lištny a obrazové rámy, slévám}-, na cukrovinky, na zboží
hrníské, kamnáské, cementové, na hebíky, na hospodáské a ml\'n-

lodnice, na tabák, na sirky a j. V C. Budjovicích sbíhají
z pti stran, a ježto Budjovice jsou uprosted okresu,
jest o asté, rychlé a levné spojení na všechny strany postaráno.
Kižují se tu dv dležité trati Víde-Cheb a Praha-Linec, na nichž
vždy jest etná frekvence. O stavbu trati pes Lišov do Tebon se
ské
se

stroje,

železnice

jedná.

Stejn bohat rozvtvena

jest

i

síf

silniní.

Jak pirozeno

sm-

ují silnice se všech stran okresu do msta, kde sbíhají se i erární
silnice od Prahy, od Kaplice, Krumlova, Tebon a Vodan. Pokud
se týe ek, nejsou tyto zpsobilé, aby po nich byly dopravovány
náklady. Jedin ku plavb díví dlouhého (ve vory svázaného) a na
Malši též ku doprav díví polenového se vodní cesty užívá. Ve vtší
eky prmyslu, ženouce etné mlýny, pily a j.
míe slouží však

ob

tovární stroje.

O vzdlání obyvatelstva peují etn školy obecné, stední a odNa venkov nalézá se 17 obecných škol eských a 8 nmeckých,
jedno- až tytídních. V . Budjovicích vedle celé ady obecných tíd
eských a nmeckých nalézají se 2 gymnasia, 2 realky, 2 ústavy uinmecký), 2 školy rolnické,
telské, 3 ústavy uitelek (dva eské a

borné.

1

(nmecká), lyceum díví (eské), hudební škola (eská), 2 prmyslové pokraovací. díví prmyslová škola
(eská), ústav bohoslovecký a ústav hluchonmých.
Jižní Cechy za doby tetihorní byly položeny níže než echy

2 školy obchodní, lesnická škola

stední a severní a

mly

spád k Dunaji.

eskobudjovické

Dokazují

to tetihorní

hlíny

Ani v prvých tisíciletích doby následující, tvrtohorní, kdy již jižní kraje následkem zdvihu
nabyly sklonu k severu, nebyly ješt schopny státi se díve sídlem
lovka, dokud souvislá jezera jihoeská, zabírající rovinu eskobudjovickou a teboiiskou, neprorvala si kor3'ta v horách stedoeských.
Tím povstaly nynjší eky Vltava. Malše a Lužnice. V této dob tvrto-

a písky v rovin

a teboíiské.

hor i dob starších a mladších naplavenin (diluvium a alluvium)
kryta byla pda etnými drobn\''mi jezery a bažinami („blata"),
potrvaly nkde až do pozdní doby historické, do století 16., kdy
ato s jich odvodováním. Kolem místa nynjších C. Budjovic

k Hluboké bývala jezerovitá nádrž,

emuž

s

dostatek

pojež

po-

až

nasvduji etné

r\'bniky a

známá Kubatovská Blata a nedostatek
Rzné štrky rovinu tu

tvoru to souše diluviálni.

pvodu
žili

hlíny diluviálni, výkryjici jsou nejvíce

tetihorniho a byly za období ledového vodou vymletv.
Prahorni kraje jihoeské byly v této dob kryty pralesy, v nichž
živoichové doby diluviálni a pozdji alluviálni. \' této dob vyjiž

skytuje se v jižních Cechách

svdují. Xa

n5'ch stop nenalezeno.

etné

stop3'

již

pd samotného
Za

to

lovk,

jak

tomu nkteré nálezy na-

okresu eskobudjovického však podobnalézáme v tmavých hvozdech jihoeských

po bezejmenném pokolení,

jež

žilo

tu

asi

ped

3000 lety. V tajuplném šeru lesním upoutají pozornost naši homolovité
hroby, rozmr vtších i menších, hlásajíce, že sešli se tu k poslednímu odpoinku lidé jedné krve, jedné víry a že podle sebe spoinuli,
jak je bledá smrt pi"ekvapila. Posvátná jsou ta místa, kde láska pozstalých budovala poslední stánky mil\'m zesnulým. (X jinxxh koninách
zem neznali ješt obad pohebních, nýbrž mrtvoty ponechávány
Ty pomníky dávn\''ch dob mluví k nám veleji
voln svému osudu
než mnohé písemné líení krvav\''ch boj, nebof vane z nich láska,
víra a mír. Lid náš íká jim nejastji kopce, jen zídka kde hroby.
Mnoho jich dobou znieno. Pokolení kamenných mohyl vstoupilo na
panenskou pdu jižních Cech nejen s úpln vyvinutým a ustáleným
obadem nál)ožensk\'m. n\'-brž se svéráznou kulturou bronzovou, úpln
odlišnou od jiných pokolení v severních Cechách souasn bydlících,
kdežto stední Cechy byly stále ješt neobydleny. \'šechny hroby jihoeské nejsou ješt prozkoumány a mnoho jich jist již v dobách minutych bylo kultivováním pozemk rozkopáno.
Tehdejší lovk b3'dlel bud v jámách podzemních nebo v dutinách
mohutn\''ch strom a v ch\-ších, zhotovených jednoduše ze deva,
chvoje a drnu. Byl výhradn ješt lovcem. O rolnictví dosud ani zdání.
Pastýství spíše možno pipustiti, nebof svdí pro asté nálezy rzných nádob hlínn\'ch. Obyvatelstvo to vyhynulo snad následkem
zhoršení podmínek životních, nebo píchodem lépe ozbrojeného a bojovného lidu, nejspíše historick\-ch Boj. Ritus v mohylách má následující shodné rysy:
Mrtvý l)yl položen bud na úrove pdy nebo
do jámy. spálen, popel uložen do urny. kolem níž vyrovnány kameny.
Tyto kameny jsou nejtypitjším znakem tchto mohyl a po nich doslalo celé pokolení v archeologii své jméno. V mohylách jihoesk\'-ch
poprvé vystupuje typicky spalováni
pochováváni, tak že v nkterých
obojí zpsob nacházíme.
Inventá mohyl jihoesk}>ch jest též zvláštní. Jsou vtšinou chudé.
Obyejn nachází se hromádka popela a pi tom jedna nebo dv rozmakané nádoby. Nástroje byly hotoveny z bronzu tavením a litím
do forem hlinných neb kamenných. Zbran byly dýky. kopí, mee
rzných tvar, sekery, zvané v archeologii obyejn celty a pálstavy.
).

i

i

:

-

7
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Bitvy (lumly) byly podoby kruhovité, ale obyejn zachována jsou
na
držadla. Typickým druhem šperk jsou náramky (nošené skutené
tvaru
náramky
aneb
porýsované,
jemné
rameni), jinde se nevyskytující,
turbanovitého nebo ržicové. Nákrníky nejsou masivní, ale skládají
modrých sklenéných kose ze spirálovitých rourek a jantaru, nebo
ral pvodu orientálního. Jehlice mají knoflíkovou hlavu a šroubové
vyvinuta,
záhlaví. Prsteny jsou zlaté nebo bronzové. Keramika je dosti
trojúhelníkové,
rýhováni
je
Ornamentikou
mohyle.
nachází se v každé
i

a

vétšina nádob

pd

vbec ornamentována

není.

okresu prozkoumány mohyly kamenné na nkolika již
místech: v lesích Hamerských jižn od Plavnice. u lMa\a (;^2 mohyl).

Na

Kresli! A.

Haun

ESKÉ BUDJOVICE.
v lese u Vidová (13 mohyl), západn od Homol u Korosek, Kamenného Újezda a j. v. Zda-Íi v jižních echách sídlili také Bojové, ne-

možno

íci.

a mnozí uenci tak tvrdí,

echách
O Marko-

dodávajíce, že y jižních

ale již v ekách šumavských zlato rýžovali.
sídlili,
manech máme již zprávy historické. Vdcem jejich byl Marobud. jenž
založil msto Marobudum. nejspíše nkde u Berouna, nikoli u . Budjovic, jak díve se domníváno. Píchod Slovan stal se mnohem díve,
než se domníváno. Možno dvodn souditi, že snad již za Boj, a jist
za Markoman asi v prvém století po Kr. kolonisovali zemi, ne však

nejen

najednou,

nýbrž

prbhem

delší

doby a po jednotlivých kmenech.

Osazení krajiny okresu eskobudjovického z nejvtší ásti stalo se
od Dúdleb (Dúdlebi. Duljebi) z menší ásti od Netolík. Duljebi jsou

na Bugu v Rusku a v západních Uhrách pi Drav. Ponvadž
o ruských Doudlebanech máme zprávu v letopise Kyjevském, že oni
nejvtší píkoí snášeli od Avar a ponvadž se soudí, že Avai tlaili

též

8

—

ped

sebou Slovany jako své kolonisty a pracovníky, jest velice pravdVolyané) byli
podobno, že Doudlebané panovští a eští (a snad
sem zatlaeni od Avar kolem r. 557, kdy Avai objevili se v Uhrách.
O Dúdlebanech ješt v dob pohanské zmiiiuje se mohamedánskNspisovatel a cestovatel Masudi ve spise „Zlaté luhy*", kdež píše. že
patrné Václav.
Dúdlebanm panuje král Vandžlav
i

—

Doudlebané zídili si na ochranu proti nepíteli etná hradišt se
zemitými valy a devnými opevnními. Pro severní ást župy byl to
hrad Doudleby, vystavn\' na píkrém ostrohu, omývaném
kolkolem ekou Malší. Z ásti stední utíkalo se obyvatelstvo do hradišt
Branšovického u Rímova a trochu dále na jihu do hradišt Straho\ského, jež ob zízeny na ostrozích Malše.

tém

vedly krajinou dv dležité cesty: prvá zvaná
Pehaimstaich vedla údolím íky Stropnice od Dúdleb k \'ítorazi a na

Od starodávna

ESKK BUDJOVICE
(DLE STARÉ RYTINY,

V LETECH PADESÁTÝCH
ZAPJENÉ P. DOTELEM).
J.

ochranu její zízeny stráže (Stížov, Strážkovice), druhá smovala od
od prsmyku Kaplického k Dúdlebm a odtud dále k Netolicm.
Mohylv ili pohanské hroby slovanské jsou jedny druhým podobny. Stavny jsou v adách a jsou vesms chudé. V okresu eskobudjovickém nalezeny mohyly slovanské u Plava, nedaleko mohyl
kamenných, dále u Rímova a Cakova. Pedmty odtud vykopané uloženy jsou v museu eskobudjovickém.

jihu

Stedem okresu
C.
šího

a hlavním

BUDJOVICE,

msta

mstem

Djiny msta

eského

jsou zajímavý.

stávala vesnice, snad dokonce

a

celého

i

hrad

s

jihu jsou

Na míst nynj-

podhradím, založená

Budivojem z Hluboké,
nkteré nálezy na t. zv. pražském pedmstí
poukazovaly by na usídlení z dob pohansk\'ch. Budivoj z Hluboké,
pvodem Vítkovec, nezstal však v držení tohoto dležitého místa a
to proto, že místo svojí polohou neobyejn dležité se vj^born hodilo
Pemyslu Otakaru II. ku zbudování msta a k upevnní moci královské
v tch místech, nebot na jihu Cech do té doby byli králi vlastn vévodové Krumlovští — pánové z Rže — a moci krále tu podléhal je-

za týmž úelem Otakarem zbudovaný.
Král povolal sem cizí nmecké obyvatelstvo z Bavor a Rakous, osídlil
jím okolí a vystavl mohutné msto u stoku Malše s \'ltavou. Pvodní
národnost eská byla tu tedy umle vytištna a cizáky nahrazena.
Král sám dal vymi^iti prostoru ulic a námstí, a první vei^ejné budovy
vysta\'ti pod vrchním stavitelsk\''m dozorem rytíe Hirze. purkrabí na
dine klášter Zlato-korunský,

Zvíkov. Založeni msta klade se do

r.

1265.

Nov

založené msto zkvétalo rychle a domohlo se v krátce
královském, jak toho dokladem heslo
prvního místa po sídelním
v osudné
, Praha— Budjovice", které dle starodávného podání zvuelo
bitv na Moravském poli. První vtší boue snesla se na mladé msto
r. 1318, kdy pitáhl ped jeho brány Petr z Rožmberka, hodlaje jménem
odbojnvch stav potrestati msto králi Janovi vrné. A' okolních vesnicích Rožnov, Litvíno\icich, Plané a Mladém zle ádily roty rožm-

mst

i

berského velmože; msto samo, sklíené dlouhým obléháním, bylo by
také bezmála okusilo jeho hnvu, kdyby byl král Jan ješt v as neuzavel s ním mír. Pak po dlouhou dobu požívalo msto klidu, na jehož
perušení sami mštané mnohou vinu nesli. Zpupní mšfané nmetí,
zbujnlí dlouhými h-ly míru. poínali si velmi pánovit, tak že okolí
s nimi málo v klidu žilo a v astých rozbrojích práva svého obhajovati bylo nuceno, jak pesvdujeme se ze životopisu hrdiny Trocnovského.

nenávidna —
od prvých poátk udržovala se —
vládu
neustále také eská menšina, jež v nkterých dobách dokonce
na sebe strhla. Bylo to tehdy, kdy panoval jako král Jií z Podbrad,
jenž ustanovil tu eského primátora Ondeje Puklice ze Vztuh. kter^^
zavedl. Když však byl Jií
vedle latinského eské úadování v
nucen bojovati proti odbojným stavm a králi Matyášovi, využila npoplach, primátora Ondeje
mecká strana jeho tísn, zpsobila v
Puklice zabili, radu mstskou svrhli a novou z osob své strany dosadili. Náelníkem spiknuti toho byl zdejší katolick\' fará Ondej a
šfané Rabenhaupt a Frijhauf. Tragedii Ondeje Puklice sepsal vlastní
jeho syn, a rukopis dosud je zachován.
Léta následující smutn proslula nepokoji protižidovskými, v nichž
mnoho žid pišlo o život. R. 1611 pikvapilo na msto nové neštstí.

a

y mst

i

mst

i

mst

m-

Pasovští. Msta zmocodchodu
do Prahy. V té
do
hospodaili až
nili
dob byl mstským písaem Šimon Plachý i Ferus. otec proslulého
hrdinyjiího Plachého, neohroženého vdce ozbrojeného studentstva

Dne

ledna objevili se
se útokem a zle v

ped branami msta

30.

nm

v boji proti Švédm.
R. 1614 odbýván v

mst

zemskS' snm. svolaný sem králem
velmi
slavn a již píjezd císaských manzahájen
Matyášem.
žel byl nádherný a okázalý. Slavnostní náladu zvýšilo pak ješt ruské

Snm

10

-

daleké Moskvy. V odboji stav eských proti králi
Matyášovi a jeho nástupci se Budjovice n('i)iidaly na stranu chrabr5'ch
stoupenc nového ruchu, ale zstaly vrno králi. Nezalekly se ani
vojska, jež pivedl sem Matyáš hrab z Thurnu. aby msta dobyl. Po
dvoumsíném marném obléhání odtáhl odtud, krut spustošiv sousední
vesnice. Boue za bouí hnala se pak po ticet let pes cimbuí hrdého
poselstvo, pibylé

msta

z

Otakarova. Pítel
branami, žádajíce na

i

nepítel, jeden horši druhého, procházeli jeho

nm žold. Pišla Bílá Hora.

kleslo

vdomí

národní.

aby zas po dlouh\'ch a dlouhých
letech s nesíslnými obtmi vstáz mrtvých. R. 184» založen
pr\ý esk_v spolek „Slovanská
lípa", jehož úkol byl však pouze
zába\'ní. Vlastní probuzení eské
možno datovali teprve od r. 1862,
kdy založena , Beseda". K ni

valo
tu

r.

1864

eská

piijyla

„záložna"

ásti obchodní
a
komora
(dnes úpln
a prmyslová
eská) a zakládány školy \'šeho
druhu. C. Budjovice mají nyní
r.

\u65 dobyta

z

na 40.000 obyvatel,
piznalo obcovací
12.000

šinou
jest
z

z

nichž 24.000
eskou a

e

nmeckou. Žid, kteí vthlásí se ku stran nmecké,

asi

Msto skládá se
msta a tí velikých

I70O.

vnitního

])edmstí pražského, vídeského
a lineckého. V poslední dob pak
:

splvvají

již

s

pedmstími

i

n-

obce okolní, jako tyi
Dvory. Knžské Dvory, Vrata,
Rudolfov, Suché Vrbné, Mladé
které

VÉŽ U ZADNÍHO MLÝNA
V . BUDJOVICÍCH.

a Rožnov.

Hradby mstské byly v minulém století vtšinou odstranny a na
míst nich zízeny krásné sady. Ze zbytk zachovaných ponejvíce
na stran západní a dle starých rytin mžeme si uiniti obraz starého
opevnní. V dob Karlov byla stará opevnní sesílena vysokými
tverhrannými vžemi. Mohutné vže bývaly také nad hlavními branami.
Pirozenou hradbou byla se strany jižní Malše, se strany západní
Vltava a se strany východní a severní rameno eky Malše. tak zv.
Mlýnská stoka. Z bývalého opevnní zachovaly se dosud ti tverhranné
vže. Nejpknjší z nich jest na severozápadní stran msta u Zadního

11

Vž

v Široké ulici na jižni slran
pozbyla již své pvodní podoby. Tetí nalézá se u ústí Malše
do Vltavy; jest dobe zachována a zajímavá tím. že hoejší patro jest
mnohem užší. Od této vže až k b\-valé vodní brán u Pedního mlýna
zachovaly se znané zbytky vnitní
vnjší hradby s kusy branného
ochozu, opateného stílnami terrakottovými a s nkolika staršími
baštami, z nichž nejpknjší jest okrouhlá Otakarka v biskupské zahrad
8 m vvsoká.
celé msto má dnes novodobý', moderní ráz, pece zachovalo si vnitní msto svou pvodní
vzornou rozlohu a nkteré vzácné
památky. Stedem msta jest vek é t v e r c o v é namést í. bez
odporu jedno z nejpknjších

mlýna se zbytkem hradební chodby.

msta

i

A

1

v

i

echách. Uprosted

ská kašna, zhotovená

chaem

stojí
r.

obrov-

1727 so-

Baugutem. Celé námstí obklíeno jest širokým
chodníkem a prostorným loubim.

Domy

F.

kol

námstí

jsou vysoi<é.

z nichž starší mají stechy maskované vodorovn zakonen\'mi štíty
a rázovit representují všecky
rzné slohy od založení msta do

dnešní doby. Nejznamenitjší budovou na námstí jest radnice,
provedená v 1. 1727—1729 píjemným slohem barokním. \' prelí ozdobena jest znaky zemi koruny eské a allegorickými soHK.ADEBXi VEŽ
chami. Z každého rohu námstí
V . BUDJOVICÍCH.
pímé
vybíhají v pravém úhlu dv
ulice; v pimené vzdálenosti
vedou napi tyi ulice se stranami námstí ro\'nobžné a krom toho

po

vtšin obvodu mstského úzká ulika

hradební.

od severovýchodního rohu námstí stojí kathedrální
Stavba není píliš úhledná; starší její gotické
Mikuláše.
chrám sv.
zdivo zakukleno je dosti chatrným barokním rouchem z druhé polovice
^'edle kostela o samot vypíná se mohutná. 7(» m vysoká
17. století,
vž (erná vž), zbudovaná v 1. 1549—1577 mistrem \'incencem Fuggeralem. S vže otvírá se návštvníkm pkná vyhlídka nejen na celé
msto, ale na šírou rovinu . budjovickou.

Nedaleko

i

12

Od severozápadního rohu námstí dostaneme
k

nmeckému

gymnasiu,

nmž

pi

stojí

se krátkou ulikou

nejpamátnjší

budova

. Budjovic, chrám P. Marie, ist gotická basilika, založena Otakarem
r.

Chrám zachoval

1274.

se pres

elné pohromy

II.

a požáry, které jej
celkem v pvodní

na nkteré zmny
velikosti a podob. Proveden jest ve slohu gotickém a má uvnit 58 m
zdli a 2(J'5 m zšíi. Vysoká gotická okna v presbytei a v píné lodi
se svými pruty a kružbami, kížové klenby se šfavnat profilovanými
žebry a klenby lodí podélných zachovaly se bez úhony. Okna lodi
hlavní a lodí bokových spolu s arkádami mezi pilíi byla bohužel
pozdji nevkusn opravena. Vnitní v\'zdoba jest novodobá; starobylou
památkou jest pouze obraz Mariánský nad tabernáklem hlavního oltáe.

bhem

šesti

století stihly,

až

CAST NAMÉSTI S RADNICI V C. BUDJOVICÍCH
V LETECH FADE.SÁTVCH.
DOTELEM).
(DLE STARÉ RYTINY, ZAPJENÉ P.
J.

K

jižní

stran chrámové piléhá

klášter,

kde

tém

sídlí

nyní Redemptoristé.

tže podob, jak bhem
století 13. byl \ystavn. Nedaleko stojí bývalá zbrojnice, jejíž prelí oste se rýsuje vysokým ozubeným štítem se stílnami a krom
nkolika hrub\xh mask nese letopoet 1531.
V jihozápadním rohu námstí nalézá se na rohu západní strany
Gotický klášterní ambit zachoval se

v

budova poštovního a telegrafbisku])ská
residence, prostorná,
Biskupské
ního úadu. Za ni v ulici
ale nejvýš prostá to budova, z bývalé piaristické kolleje upravená
zn-.inná

(r.

1773).

již

radnice, na rohu jižní strany

Tam

uloženo též diecésni museum, obsahující

pknou

sbírku

bohoslužebných nádob, ezbáských prací, mešních rouch a lidových
výšivek k úelm církevním.
Jdouce dále po most pes .Malši. ocitáme se na Krumlovské
kde upoutají jjozornost naši nádherný palác
louce (vysušený rybník
I.

13

dm

okresního zastupitelstva a opodál
ním výstavn\'
gotická synagoga s dvma vžemi. Od samotného mostu podél justiního paláce k synagoze a dál vroubena je nábežní hráz adami košatých lip (Krumlovské aleje), tvoíc nejkrásnjší promenádu budjovickou.
Na konci stromoadí je mstská plovárna a vodárna. V\'stavnými
budovami v tomto konci msta jsou dále méstskv^ chudobinec, kasárny
zembranecké a budovy matiní školy obecné a matiního ústavu uitelského. Z továren sluší tu uvésti závody Hardtmuthovy a mšfanskj^

justiní

a za

pivovar.

do

Vracejíce se

msta pes

most trochu výše nad Malší polo-

dm

a vedle
pkný nmecký
vvstavené mstské museum, s etnými sbírkami mincí a prací
ezbáských. Od mostu pímo ulici divadelní kráíme i)odle mstského

žený, shlédneme s

nho

v právo

stojící

nho

.\ST

N.A.MÉSTI S DEK. CHKA.ME.M
\^

V

C.

BUUEJ0\1CICH

LF:TErH PADESÁTÝCH

(DLE STARÉ RYTINY,

ZAPJENÉ

P. J.

DOTELEMl.

do jihovýchodního rohu námstí. Zábnouce odtud v právo
ulici k východu, pijdeme po chvíli ku Mlýnské stoce, ped
níž v právo stojí sirotinec a za ní v le\o obanská nemocnice. Dále
tímže smrem v ulici Schmerlingov v právo upozoruje nás ozdobná
mosaiková malba, že za budovou nalézá se kostel P. Marie Ržencové, nedávno slohem románským zbudovan5'. Dále k nádraží nalézají
se v5'Stavné budovy c. k. tabákové továrny a kasárny císae Františka
Josefa I. Od tchto smrem západním v ulici Klaudiho jest pkná
budova nmeckého uitelského ústavu a vedle na rohu do ulice Landivadla,

Vídeskou

nové

nmecká

reálka.

Zaboíme-li ulicí Lannovou na západ, mineme na rohu klášter
Cisterciák a ocitneme se v Sadové tíd. Kráejíce ní podél pkné
upravených mstských sad, kde nalézá se zdailý pomník zdejšího
rodáka, velkoprmyslníka Voj. T.anny. mineme ulici Kudolfovskou,

—
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—

obchodní
stedisko Ce-

dále úpravnou l)inlovu

komory

a

konen

cil . budiovick\''ch — Besedu
— v níž mají s\-('' mislnosti vSokol
a Hlahol. A'edle Besedy jest zvnlým biskupem Jirsikem založená eská díví škola u sv. Joi

ád

sefa, kterou

školsk\'ch sester

v poslední dob ústavem ku vzdlání uitelek rozšíil. Dále mineme

Xovou

ulici

a Jirovcovu. kde na-

budova eských
mš(ansk\'ch škol
a ocitneme se na Lobkovickém
a Mariánském námstí. Na tomto
se \cliivá

lézá

obecných

socha

sloji

ústav

krok
jest

král.

pro

a

['.

Marie a naproti

ni

hluchonmé. Nkolik

Stelecké
budova, v niž umístno cis.
dál na rohu ulice

okresní hejtmanství.

chých místech na rohu

\"

ulice

radnicp:

v

c.

Budjovicích.

ti-

Gy-

spatíme budoxu založenou rovnž šlechetným
biskupem Jirsikem pro eské gymnasium; nyní jest tam chlapecky' seminá a diecesní museum. \Vdle také Jirsikem založen\' kostel sv. VáV ulici Haasov nalézají se nyní no\é l)udovy eské reálky
clava.
mnasiální a Kostelní

eského gymnasia.
Na západní stran námstí Maiiánského stoji stará budova \ojrnsk\-ch kasáren, naproti ní nový dum eského dívího lycea.
Dáme-Ii
se z Mariánského námstí

a

smrem

severním Pražskou
jjijdeme
kol
rozsáhlých kasáren dlosteleckých až na konec msta,
kde rozkládá se prosluKeský akciový pivo\ar a
slévárna
Skrlandtova.
tídou,

—

I^edmstí Pražské má vý-

znan

esk\- ráz. Nalézá se
tak zvané Staré msto.
na nmž dosud je patrný

tam

i

ráz pedotakarovské
osady Budjovic.
nejbližší
okolí
budjovické

vesk\-

KAŠ.VA XA N.ÁMÉSTi
V (•E.SKVCH P.UDJOVICÍCH.

A
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kratších procházek

Dobré vody

má

hojnost, turistovi cizinci zvlášt

návštva

blízké

se doporuuje.

\"zdálena jest od eskobudjovického
nádraží asi V4 hodin}-. \'\ietníky vábí pknými partiemi lesními a páteiy umní rozkošným kostelíkem barokním, který v letech 1733-39
zbudoval slavný stavitel Kilián Dienzenhoíer a krásnými freskovými
malbami ozdobil nemén slavný umlec V. Reiner. Obec ítá as 400
Fot. V. Vlasák.

CAST NÁMSTÍ ,S DKANSKÝM CHRÁMEM
V . BUDJOVICÍCH.
obyvatel a má tylidni školu eskou a trojtídni nmeckou. Jest
místem výletním a lázeským. Za pl hodiny smrem severním pijdeme do

RUDOLFOVA, kde od nepamtných dob kutá se na stíbro. Stíbrné doly zejména za panováni císae Rudolfa II. dávaly veliký užitek,
tak že císa neváhal povýšiti starou havískou vísku na horní
msto,
zvané jeho jménem „Rudolfov". Jak výnosné bývaly druhdy tyto stíbrné doly, toho dokladem poznámka hutního písae Jana Matesa, jenž

16

uv^ádí,

že do

r.

zámeek

v\'nesly

1578

doly celkem 72.236 hiven stíbra. Bý-

jednopatrové, prosté všech ozdob. Na pobouátku XVII. století byl majitelem jeho Jan Holzle ze Sterštejna.
celé msto úpln zpustolivých dobách války ticetileté byly zámek
šeny. Zámek znovu zbudoval Don Baltazar de Marradas; dnes slouží
vojenskjTn. Kostel je stavba druhé polovice XVI. století v stíval\'

jest stavení

V

i

úelm

zlivém slohu renaissanním. Msteko ítá as 1400 obyvatel národnosti eské a nmecké a má tytidní školu eskou a tytídní n-

meckou.

Od Dobré Vody hodinu cesty na jih na silnici Budjovice— Trh.
Sviny pijdeme do vesnice Doubravic. Od nepamtnvxh dob až
Fot. V. Vlasák.

CHRÁM

do

16.

vku

P.

BV\\ KLÁŠTEREM DOMINIKÁN
V . BUDJOVICÍCH.

.\TAR1E S

náležela ku

panství

Teboskému.

R. I.S5 daroval

ji

Vilém z Rožmberka svému úedníkovi Mikuláši Humpolci z Tuchoraze
za jeho vrné služby. R. 1591 ji však opt Vilém vyplatil od Kateiny
Ždárské z Tuchoraze. Než za nedlouho opt odprodána. Xaped držela
ji Lidmila
ze Hebene, potom její manžel Bedich Frokštein z Naeslavic a Jan epický ze Sudome. 'J"aké povstn\' don Baltazar de
Maradas držel ji njakou dobu. naež prodal tvrz a dvr Janu Salazarovi de .Montalbau. který optn prodal statek Emanuelovi Prckovi
solnímu úedníku a spoluradnímu msta
z Furstenmuhlu, císaskému
Budjovic. Potom vystídalo se tu nkolik držitel vtšinou mštan
budjovických; od r. 1736 jest majitelkou obec Budjovická. Dvr by
zrušen a rozprodán. Zámeek jest prostá, jednoduchá budova barokní.

Obec má na 250

17

ob\'vatel a dvojtidní

eskou

školu. Položena jest na

kopci, a proto na všechny strany jest odtud pékn\'' rozhled. Obrátíme-li

zraky k východu, zíme nedaleko vesniku Z b o r o v, honosící se
velmi pknou dvojti^ídní školou, uprosted návsi postavenou. Djiny
Zborova v dobách starších jsou málo známy. Vtšinou drželi ji rzni
mšané budjovití. Od r. 1555 stala se majetkem rodiny Koensk\'ch
z Terešova, od r. 1709 pipadla koupi k panství teboskému.
Nedaleko odtud smrem k Borovanm stojí o samot dvJr Mysletín.
Kdysi stávala tam také tvrz.
po níž psali se vladykové
z

Na zaátku XVI.

Mysletína.

století
náležel
již
Mysletín
k panství teboskému, u nhož po nkterých pestávkách

setrval.

Pekroivše

na jihu od
Doubravic železniní traf, pijdeme 1)0 malé chvíli do ves-

V

niky

i

d ov

a,

ležící

neda-

leko pravého l)ehu ekyíMalše.

Za nejstarších dob b\''vaia
manstvím králo\'sk\-m a pozdji
samostatným statkem
Jako nejstarší držitel
Jindich z Vidovpole.
Rodina jeho nosila na štít ti
s

tvrzí.

znám

jest

šípy,

hroty k

sob

obrácené.

Potom zddil \'idov Jindich
Kolman z Kikavy, jenž r. 141")
Vidovpole s poplužním
a mljmem na ece
Malši s rybáky a celou ves
tvrz

dvorem

Hodjovice

s platy

prodal Jaza 505

KRIZOVÁ CHODBA
V BÝV. KLÁŠTEE DOMINIKÁNl
V . BUDJOVICÍCH.

Tožice

novi Tožice

z

kop groš.

Roku

1541

pipomíná

se

tvrz

již

jako spustlá

a

ná-

ležela tehdy k panství teboskému. Zbytky této tvrze znamenati jest
severozápadn ode vsi na pahorku, jenž jako ostroh vybíhá do rybníka, eeného ,Tvrzský'. Nedaleko vesnice nalézají se mohyly, z vtší
ásti již prozkoumané. As pl hodiny cesty na jih na samém behu
Malše rozkládá se pkná, pokroilá obec Plavo. Leží v úrodné kotlin,
blízkém lese nalechránné na východ západ lesnat5'mi hbety.
Vtšina
z nich jest prozena ada mohyl kamenných i slovanských.
zkoumána, a nalezené pedmty uloženy jednak v museu zemském,
i

V

-
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jednak

v

mstském

museu

. budjovickém. Obec má

as

300 obyvatel a školu dvojtidní.

eky

Jdouce dál na jih podél
Malše, dojdeme za pl ho-

diny staroslavného mista, pa-

Doudleb.

mátných

Staro-

Doudleby, krom Netolic a Ch\'nova
nejslavnjší
a nejstarší osada \- jižních
Cechách, stojí na píkrém ostrohu se tí stran ekou Malší
omývaném. Dlí se na bývalVyšehrad, na nmž nyní kostel
a fara stojí a na ves. jež dotýká se Vyšehradu se všech
slavné

stran.

v

Zemanská

Doudlebech

kostela,

jakž

na [iikopu

tvrz

znáti

j(^st

p("lihr;mn(;'

obkliujícím.

stá\ ala

\ýchodn

od
ješt

mstišt

V dávn\''ch dobách

bvwdv hlavním místem kmene
BVV. KLASTEií DOMI.VIK.XNI'
V . BUDJOVIC í(
i

Fit. V. Vlasák.

I.

DoudIe])an a krajina kolem dlouho
potom naz5'vána krajem Doudlebským. Když stály celé echy pod
vládou knížat Pražských, sídleli na
Doudlebském hrad úedníci knížecí. Pozdji dostaly se v držení
rodu zemanského, zeman z Doudleb. Ti nosili

bytým

na štít muže

meem,

jindy

jen

s

do-

lidskou

Z

prvních
pipomíná se
Cipína a syn jeho Dvoat.
Jako majetek
rozvtvené rodiny jmenují se: Doudleby, Pasovae, Michnice. Nmíce. Jivovice.
Heršlák, Trojanov, Sobnov, Perné,
hlavu.

enk

z

etn

evnovice, Hrka, Slave a ímov.

POMNÍK VOJTCHA LANNY
V . BUDJOVICÍCH.

—
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-

zeman z Doudleb byl Petr, ten prodal svj majetek (Doudleby,
Straany, Nedabyle, Strážkovice, Borovnice, kmecí dvr v Perném)
1522 Vácslavovi Metelskému z Felsdorfu. Rod Petrv držel pak
r.
ješt hojné statky v kraji Bechyském. Doudleby byly pak rozdleny.
Jednu ást koupila r. 1544 od Aíetelského obec Budjovická, druhou
držela Alžbta Koenská z Terešova, jež r. 1575 prodala ji Vilémovi
Poslední

Fot. V. Vlasák.

^^W
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20

Doudlebského pocházejí

stela

jež jsou nyní v

lého hradišt

deskové obrazy

i

z

konce XV.

století,

mstském museu eskobudjovickém. Na míst

kopáno a nalezeny

kosti, železo, korál\% step}^

b\''va-

a popel.

Obec ítá dnes na 300 obyvatel. Školu má dvojtídní. Na levém bi^ehu
proti samoín\'m Doudlebm je vesnika Straany. Ob spojuje devná lávka, na jejíž míst zaizuje se nový železný most.
Malše

Fot. V. Vlasák.

..^

(•';

.•'

Si*

ilIliUiiliillIlti.
»lir'ii»"ir'l—

.MUSEUM
Obrátime-li

y

C.

BUDJ0\'1CÍCH.

od Doudleb zrak k v\''chodu,

vesniku Stížov, spoívající na nejvyšším

zíme na táhlém

bod

z

celého

kopci
okresu

Odtud na všechny strany široký rozhled do roviny . budjona jih k horám Slepiím a Blanskému lesu. Kostel ve Stížov
pipomíná se již v prvních letech XIV. století. Y Kostnici uložena je stará

(.^21

m).

vické

i

rol. v. Vlasák.

DOBRA VODA.

—

ktn

v níž

ktitelnice,

21

—

slavný jihoeský rodák Jan Žižka

z

Trocnova.

Ktitelnice ta objevena ped asem známým jihoeským kisitelem
památky Ku1:)atovské Fr. M. apkem. Na zahrad jednoho statku jest
památník, kde prý držen hod po ktu Žižkov. V lodi kostela jest
náhrobek Karla Koenského z Terešova. zemelého v r. 1619. Škola
jest trojlídní. Obyvatel asi 400. Kráejícím dále k jihu podle eky

Malše,

se

objeví

krátce

ped oima Hamr.

nyní

knížecí

dvr

a

mlýn, jindy sídlo tvrze, dvora,
pivovaru,

ml\'na

chat, jež stávaly

zaniklého.

V

nkolika
hrází ve-

Fot. v. viasak.

rovnž

dnes

rybníka,

likého

a

pod

XV. vku

drželi

Puklicové ze Vztuh. —
Roku 1570 koupil jej Jindich
Vojí z Protivce a pipojil ku

Hamr

Rímovskému.

Pozdji
dostal se v majetek Jana Záhorského z Brloha, jemuž však
zboží

byl

i

s

jin\''mi

statky

r.

1620

skonfiskován a pak pipojen
k panství krumlovskému. Nkolik krok ode dvora nalezneme v lese stopy zaniklé vesniky M e k o v c, již neblahý
osud nedal se doekati dnešních
í

dob.

Na

její

i

rozvalinách strmí

dnes vysoký les, v nmž kopáním objeveny zbytky' zdí.
ohoelých trám, ásti cihel a
nádob, ano
polozasypaná
studn.
i

Pekroivše
octneme se na

malx'

pd

KOSTEL V DOBRK VOD.

potek,

nejjižnjší

pvabného výletního a poutního místa Rímova
Dolního. Stará tvrz stávala na míst nynjšího zámeku, na le\ém
behu Malše, naproti bývalému hradišti Bianšo\ickému. Prvními majiteli
obce celého okresu,

jmenuje se rodina zeman z Doudleb, od r. 140! pán z Hlavalec a od
r.
1548 rytíi Vojíi z Protivce. Ctiborovi \'ojíi byl statek skonliskován
a prodán Oldichovi Eggcnberkovi. knížeti na Krumlov. 'Jen daroval
jej r. 1626 jezuitské
kolleji krumlovské na vydržování chlapeckého
semináe v Krumlov. Roku 1648 obdržel jezuita Jan Gurze dovolení,
aby založil v Dolním Rímov kapli Loretánskou s ambitem a kížovou
cestu s 25 zastaveními. vStavba provedena v letech 1658—1672. Také

22

bývalá tyrz
držel statek

—

pestavna do nynjší podoby. Po zrušení ádu jezuitského
ímovský stát až do r. 1801. kdy koupil jej kníže Schwar-

cenberk. Ale již r. 1814 jej prodal: v držení jeho vystídali se Frant.
Lang, Jos. Spatzierer a od r. 1844 rodina Lorencox a. Kostelík vj^stavn
\slohu barokním. Obrazy sv. Tomáše xAquin. a P. Marie pocházejí

ty

od slavného malíe Skréty. Ze
oltá v ambitu má umleckou
oltáík
Václava
slušn\'m
obrazem a pkn5'ni barokním
jen
sv.
se
cenu
rámcem. Kaple loretánská jest prostá stavba, uvnit napodobením
starxxh loretsk\''ch íresk ozdobená, v ní od poutník ctná socha
P. Marie, slušná ezba ze XYIl. století. V okolí celkovým obvodem as
hodinu cesty jest 2,5 vtších a menších kaplí, vše velmi stízlivým
slohem barokním s výzdobou sošnickou a malískou malebnou sice. ale
namnoze jen menší umlecké ceny. Škola jest trojlidni. Ku katastrální
pr5'

Fot, V. Vlasák.

RULWLFO\'.

Rímovu patí ješt Rimov Horní a Horní a Dolní \'esce.
ítá 900 obyvatel a 120 dom. Okolí Kímova jest velice pvabné a proto
obci

vyhledávají

je

za letní doby etní výletníci,

aby

tu vzdáleni tísnivých

pomr

velkomstsk\'ch užívali nerušené dar matky pírody. Z Rimova
za hodinu dojdeme ve smru severozápadním ku P a v n c i. kdež nalézá
i

1

píjemnou
doby etné spolky z okolí a z . Budjovic
Nedaleko u samoty Olmanky na vyv\'šcném míst

se knížecí (Svarcenbersk}') velkostatek, pivovar a hostinec s

zahradou,

kamž

za letní

poádají své vvdety.
bronzových. As
v lese prof. Woldich uinil nález etných
tvrt hodiny cesty v témže smru severozápadním leží rozlehlá vesnice
Kamenný Újezd. Má dnes na 1300 obyvatel, tyiídní školu a kostel.
Kostel újezdsk\' pipomíná se již r. 1383 a náleží mezi nejstarší kostely
na eském jihu. Ovšem pvodní stavba se nezachovala. Nynjší budova
pochází z doby AHadislavovy a od téhož asi stavitele jako kostel I)ou-

pedmt

dlebsk}"-

zasluhuje

Lod chrámová

je z

r.

1727.

zmínky deskovx' obraz

V

kostele z

P. Marie 112

obraz

cm

vedle jinjxh

vysok\'' a 78"5

cm
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širok}',

Madonny Doudlebské

kopie

jsou d\^ samoty;

kovec". Ale

eky

jedna

eená „u
pvodn

tato poslední

V

Vltav3^

míst tom spatují

XV. století. Xa západ od Újezda
Kotk", druhá „Mašek" i „Maš-

z

stávala o kus dále k jihu, na stráni
se

dosud skrovné zbytky hradu,
Újezdských býval. Újezd

který se

Maškovec jmenoval a sídlem

b5'val

v XIII. století v držení tohoto rodu, od

nové

již

(

nhož pvod

Poešína, Drahonic, Kemže a Srdova.
byl šíp. Verné z Újezda pítomen byl r.

ze Strakonic,

znakem
král

vladjdv

jejich

vzali

i

pá-

Erbovním
1263, když

ást vsi Újezda
Rožmberka. Hrad Maškovec za válek

)takar klášter Zlalo-korunsk\' zakládal, jako svédek.
již

(lrže'l

roku

14,'!,^

Oldich

z

Fot. V. Vlasák.

DOUDLEBY.

husitsk5'ch

l)yl

majetkem Racka

Kemže

z

Drahonic, pítele povstného Smilka
Od r. \455 pešel hrad ves

a Jana Roubíka z Hlavatec.
Újezd v držení Jindicha z Rožmberka.

ze

Po krásné

dolm,
do

Velné,

nalézá

pijdeme po malé chvíli ku kamcnoúheln\'m
opuštným. Minouce je, dojdeme za pl hodiny

erární silnici

nyní tich\'m a

dalekému

i

skládající se ze sam\'ch malv^ch

Poíí,

se zemsky"

domk

a náležející k ne-

malebné na behu Vltavy rozloženému.
statek

a

zámeek,

V Poíí

z bývalé tvrze.
První její držitelé bjdi erbu stely a stejného pvodu s vladykami
z Újezda, od nhož bezpochyby blízké Poíí jako zvláštní statek oddleno. Po lenech této rodiny drželi dále Poíí: Svatomír z Doudleb,
Václav Talafous z Doban, Bušek z Poíí, Markvart z Hebene, Adam
vSudek z Dlouhé, Jan Kenour z Kenového, Blažej Pibr z Olešnice,

Jan Kolkreitár

z

Kolkreitu,

kter\'^

Kilián Špandel,

povstal

Štpán Vamberskv'

z

Ro-

:

—
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hatec a na Raicích a Jan Jií Truksa
ze Vrábí, jenž o statek po bitv

blohorské pišel. Potom

dostali jej

builjoviti dominikáni a drželi jej
až do zrušení kkistera r. 1 785. Obyvatel má Poíí skoro 400. Škola
jest trojtidní. Na druhé stran eky
rozkládá

se

vesnika

Boršov.

ítající na 300 obyvatel. Školu má
dvojtídní eskou. Blíže vsi na skalnatém, romantickém behu Vltavy
dosud možno najíti místo, kde

skrovných zbytk soudili mžeme, že tam stávala tvrz. Akoliv
se v listinách nikdo nepipomíná, soudíme, že tu stávala, ponvadž Boršov
ze

lni

statkem z\iášlnim. náležejícím
z Boršova erbu šípu. Po roce

pánm

daroval Alijert z Poíí, jinak
také ze Stropnice, kostel a ves
Boršov. pokud mu náležela, klášteru
1286

KOSTEL V RIMOVE.

Ve

\'yšebrodskému.

Xl\'.

století

jmenují se jako majitelé Boršova vladykové z Jivovic a Doudleb. Posledním z nich znám je Beneš Plachta
z

Boršova.

O pozdjších osudech

Nynjší kostelík pochází z konce XV. století.
Z p\odni výbavy zachovala se
ktitelnice kamenná, tvaru kalichu,
tvrze

není nic známo.

jenž ozdoben 8

menati znaky:
2. M, 3. ležící
révové,

5.

štíty.

Na tch

hvzda,

6.

štít

7.

pkn

KO.STEÍ.A

V lilMOV

svisle

vodorovné bevno.
8. ptilistá rže. Ze zvon nutno pipomenouti nejvtší tvaru bachratého,
zeteln
jenž má kolem plášt
odlit otoený provázek s uzlem na
kliku a pod tím ti malé reliéfy
P. Marie, sv. Jakuba, 'sv. Bernarda
a nad vncem dva nepravidelné
rozpoltný,

AMBITY

zna-

vodorovné bevno,
plmsíc. 4. dva listy
1.
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Náleží k nejzajimavjšim pamálkám našeho zvonasUi. Od
Boršova na sever k C. Budjovicm pijdeme do vesnic Ceinod LI b u, Homol, Plané. Rožnova, R o u d n é a L t v n o v c. jež jsou
ástí nmeckého ostrvku . budjovického. Leží vesms v krajin
úrodné a proto obyvatelstvo vyniká dosti zámožností. Cern\' dub i
s vesnicí náležela ke Chlumu, pozdji
Cernodub míval díve tvrz. jež
k Poíí. Roku I6H7 prodal Jan Lukáš Koenský z Terešova statek
Cern\' dub. Homoli a Planou obci msta Budjovic. \'lši z tchto vsí
jest Rožnov a Homole; ob mají též nmecké dvojtídní školy. U Homol
je mohyla, již prozkoumal konserv. Richh'- a nalezl nkolik step,

pásky.

i

í

i

i

kosti a bronz.

Ze západní strany piléhají k C. Budjovicm nmecké vesnice
D\'ory. Haklovy Dvory. Mokrá ašindloxy l)\ory.

tyi

Fut. V. Vlasák.

,-/7^

KA.M:NNY

IJJEZD.

tyi Dvory. Škola nmecká jest v Mokré. tyi
na le\m behu \'llavy. naproti mstu. Odtud vede silnice
na západ, po níž za dv hodiny pijdeme, minouce malou vesniku
Bra n š o v. do staré osady D u b n é h o. Nedaleko Branišova jest rvbník
zvaný Návesni. v nmž stávala tvrz Do u bi k o (Dub. Doubí. Dubice),
z niž však již r. 1692 toliko základní zdi se spatovaly. Xc Xl\'. vku
držel ji Oldich Poledne z Dub, pozdji jako majitelé jsou známi:

Nejvtší

Dvory

nich jsou

z

leží

i

Beneš Hrza

Hebene

a

Branišov

r.

z

\'lhlav.

konen

Jan

Koata

z

Olešnice,

Oldich Haraché ze

Terešova, kteí prodali Doubiko a
Také Dubne má svou zajímavou
historii. Ped asy bývaly tam dv tvrze a dva dvo}'. Rozdlení obce
stalo se r. l.f «). \' .\I1I. století pipomínají se Sudslav z Dubného. v XIV.
století Jodok a P>i'neš z Dubného. Druhou polovici v téže dob drželi
Jan Hazmuka z Prosei a Markvart Zboh z Pobipes. pozdji Roubíkové
z Hlavatec. Od Roubík z Hlavatec zddili statek Vojíové z Protivce

Koenští

z

1548 obci Budjovické.

-
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\'
majelek Adama Ch\'ala Kimaše z MachoNÍc. jenž
však po bitv blohorské o nj pišel. Skonliskovan\' statek kiiupila
pak r. \6'2'A obec Budjovická. Za správy Hiidjovick\ch tvrz ivchlc
pustla, tak že již r. 1692 spatovaly se jen poboené zdi a náspy.
Stávala mezi (horem a farou; kde stávala druhá tvrz neni známo.
Kostel jmenuje se již v XIV. století mezi farami dkanátu Bechyského.
Xa klenb presbytáe objeven leto!)oet 1523 a na vži \>~5. \'e dlažb
spatujeme
náhrobku z X\'l. století se znaky a nájjisy
úpln
vyšlapanými. Dubne má 35() obyvatel. Škola jest tytídní. Xedaleko
za Dubn\m \' stranu západní shlédneme vesniky Cakov A'elký
a Malý i krátce Cakov a Cakovec. Ve XIII. století b\'\aly to vesnice
ti. V Cakovci blíže dvoru poplužniho stávala ode dávn\''ch dob tvrz.
jež udržela se až do XVII. století. \>lký (akox- patil stále ku panství
krumlovskému, kdežto Cakovec od r. 1262 šel z ruky do ruky. až dostal
se vladykm erbu a rodu Haracho\'ského. Xa as opanoval jej též
Jindich Roubík z lllavatec. ale byl |)inucen jej lanu Cako\-ci vrátil.
Roku 1620 byla tvrz \vpálena a r. I6,li) ])ro(lána klášteru A^yšebrodskému. Kostel uvádí se již r. 1350. Stojí u|)rosted návsi \Vlkého Cakova. obklopen hbitovem. Zdá se. že b\'val opevnn, nebot teprve
ped lety byly kolem nho urovnány staré rokle a kopeky. Obec ítá
na 250 obyvatel. Školu m;Wl\ojtídní. V okolí mohyly ze VII. až VIII.
století. Cakov- prostírá se \- pkné rovince, poseté etnými rybníkv.
z nichž nejvtší na zá])a(i ležící Dechtá blíže vesniky Žaboiiesk.
ítající na 400 obyvatel a dvojtídní školu.

a od tclito pešel

I

tém

I

(_)brátíce se

z

akoxce smrem k jihu. dojdeme po pulhodinné
ležící malebn na úpatí posledního výbžku

cest do vesnice H a b
Blanského

lesa.

í.

\rchu Kluku, jehož lesnatý

skoro ku Kemži. \'e vsi

stojí

hbet táhne

dosud staré stavení

se odtud až

tvrze, jež

postavena

bezpochyby zaátkem XV. století. Ves sama pipomíná se již r. 1264
a r. 1381 náležela ješt ke statku Veseckému. Prvními známými samostatn\'mi držiteli byly Roubíkové z Hlavatec a po nich ])o nkter\'ch
pestávkách A^ojíov z Rrotivce. Po r. 1620 byl statek na as zastaven,
ale brzo jiotom prodán klášteru A'yšebrodskému r. 1623. Vesnika má
na .300 obyvateKi. Škola jest trojtídní. Xedaleko za vsí na v\'šin za
m3'slivnou u lesa nalézají se zíceniny kostela. Posud stoji jižní ást lodi.

Jsme u konce své pouti okresem. Xaposled vystupujeme ješt
na vrch lesnatého Kluku a upíráme zraky své do šíré roviny budjovické, jež se tu ped našima oima tak malebn jeví. Poseta je elnými
vesnikami, tu a tam zrcadlí se \' ní lesklá hladina nevelkých rybníku,
jež jako modrá istá oka panny prohlížejí stydlivé ze stín etn5-cli
les a doubrav. Xe. nevyniká tento koutek naši vlasti etnými ])odivn\'mi krásami pírodními jako mnohi' kraje sousední, ale zajímavx'
.

a i)amáln\' je
a

pec

resk<''mu (:lo\"kLi

svým národnostním

s\X)jí

zviišlni

Iiislorii

\'

minulosU

l)ojem v pítomnosti. Zaslouží tudíž stojné našeho

zájmu a naší lásky jako kterýkoli kraj

jinv.

Em. Drobil.

XLV.

OKRES HLUBOCKÝ.

Hranice okresní objímá území pi \ ýchodním cii)u roxiny Budjotokem \'lta\v. Nepatrný svah k severu jjohání eku
tak slab, že na luinatém |)0(lklad("' plouží se etnými oblouky od
Budjovic k rulovému ostrohu, jenž dal základ pyšnému Hlubockómu
zámku. K severu šií se rulový massiv znaným rozmrem do okolí
týnského a štpí neogen Budjovické plán od neogenové pánve Teboské. Xa jihovNchodním boku massivu pipjato jest hnízdo permové.
jako mstek k jihoeskému, rulovému massivu. jímiž tu úzsk\'m. kamenným zálivem tvoí východní beh roviny. o])jímá ji na jihu a po celé
délce západní a rozlé\á se pak ke hranicím liorsj^ou \lnou Blanského
lesa až k hornímu toku \'ltavy.
Rovinná ást udržuje své ni\'eau celkem pi '.f){) m n. m. Ojjírajíc
se o píkré svahy rulových etáží vrchu Raice (506 m) u Hosína, setkává
tu své zelené roucho jednak z luin, jednak z šir\''ch sku|)in podrostu
a vysplých lupenatých strom na zpsob obrovského j)arku.
etné rybníky, jako moská oka zírají zde v zeleném lemu. ztrácejí |)Otom na zájtadní stran na svém potu, avšak pibývají nápadn
vieké. protržené

v rozsahu.

Munický rybník pod HluJ^ikou a zxlášté rozsáhlý Bezdrev. rozprosten}' v délce 6 km stejn jako rybník Zbudovský. Voblanov a jiné
na .svobodných Blatech" jsou pro pohled náš aspo njakou náhradou
za prostranné sladkovodní jezero zdejší v dob tetihorní.
Od rybník, zde z ásti vypoítaných, pozorovati jest k severovýchodu dmutí povrchu, s poátku nepatrné (ku p. Xakí 406 m. 7A\v
416 m), avšak trvalé a stále mocnjší.

Nápadn se jeví již u Zaháje. Olešnickým \rchem. kuželovými
hroty u Chlumce. Pakostovem (.527 m) u Nové \'si, zvlášt však
v okolí eky. Tam rýsuje se již celistv, silné zalesnným hbetem,
jehož jižní bod. znaen jest ostrohem hradním (432 m). k severu pak

Oboe Malým (499 m) a Velikým
\'rkoem (539 m) a Stražištm (518 m).
Hlubokou prrvou potoka Rachaky oddlen jest Heben (469 /n) ujeznice. Celý ten díl náleží podhí Šumavskému. Mohutnji uplatují se

vlastní jádro

ukazuje se ve Staré

Kamenným vrchem

(.572

m).

—
rozsochaté ásti pravého

behu

v
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—

podob

krásného, lesnatého, horského

boky návrší hosínského oste vyznauji poátek eskomoravské
K severu pipíná se sice širá. lesnatá kotlina u Dobejic.
to tím divoeji vystupuji v rozsáhlém revíru Ponéšiekém
vrcholy , Hradce" i52 m). .Hora" (.=i4''//n ..irhan" a _Baba" (.%.'! /;/).
Hluboké lože potoka Kozlova dli severnji rozlenn hroty u Kostelce,
zvlášt však vypjatý mezník horsk\- _Xa Krajinách".
kraje. Již

xvsoiny.
avšak za

Ve stedu

obou vrchovin unáši s\é vody

\'ltava.

ziska\ši

jež

znan na rovinaté ásti ukrcsu odtokem etných rybník, úží svj
tok v tsném eišti, jež vyhlodaia \' ruli>\<'m massivu za pomoci, již
na pravém behu skytá potok Liljochová pod ..Hradcem" a Kozlov
s bohatou vegetací u Ponšic. z leva pak Kachaka pod l'urkarem
a Strouha. Na území obce Hrožnovické st\'ká se Vltava s okresem
týnským. Díl okresu, pokud šíí se rovinou a mírným svahem od severu,
má podnebí píjemné. 8" C prmrné teploty roní, schopné uhájiti
jemných druhu obilin. ást hornatá, ponkud drsnjší, má pevahou les.
i

t

Z

)bvvatelstvo okresu žije

14754

lické,

lidí

Iii7

Xmcú.

Náboženství

zde kato-

jest

majíc 14629 píslušníku.
Živobytí

zpracována
(

28 místních obcích na rozloze 2H0'24km.

\'

jest 14628 Cechu.

l')6 /la).

podmínno

jest

Les.

hla\n povahou jjudy. Polovice rozlohy
pludn louky ['liY.Mi ha) a zahrady
v žírná pole
peliv pstnx' na í'.6()8 hektarech pdy. sluší hlavn
jest

122.'^2 /íí7I.

(

Chloubou jeho jest od pradávna prochov zve vysoké, erné a bažant. \'ýnosnjši jest však hospodáství rybní, jež vysplostí závodí dnes s Teboni. Ploše rybníku
vnováno jest na panství 21.^•24 /?«. Nejrozsáhlejší z nich jest Bezdrev
velkostatku Svarcenberskému.
sluK'

(.^22 /w).

proslulý

zárove

i

bohatstvím vodního ptactva a

zkamen-

1'' /la) pi
Hlulými kmeny araukaritu na bezích. Rybník Munický
boké, v krásném, sadovém reliéfu, má l'> ia. Také vzdálenjší ryljniky
jsou znané vx^mry. Jmenujeme zvlášt \'Ihavsk\' (I<i5 a). \'olešnický
(

1

I

Zbudovský {52V ha). \'oblano\- Kó.S ha) a Blatec (98'9 ha).
Podízenjší hodnoty jest spracoxání hlíny a zemitých barviv. Kommunilodi.
Z Budjovic
kaci podporuje vodní dráha ^'Itavy. nesoucí vory
probíhají okresem zdejším císaské silnice, ku Praze a Domažlicm.
podél obou beh i)ak upraxcna jest silnice k Hluboké a dále k Týnu.
Státní dráha rozjíždí
Místní význam mají cesty k Náki a do Blat.
se v území našem z Budjovic jednak k Chebu, jednak do \'eseli a ku
Praze. Ústedím ži\ota jest msto
I55-7

/la).

i

HLUBOKÁ.

l4'/'.r

s.

š.

a

32".=i-2(>""

v.

d..

4:!2

m.

n.

m.).

Ze 1487

obyvatel hlásí se k jazyku eskému I4.i() duší. Doplnk tvoí Nmci,
zamstnaní pevahou ve služliách velkostatku. Proto jest velmi mmá sídlo
nivv. Krom .'5. žid jest ostatní obec katolická. \'

mst

zA

MK

l-C

HL

(OD STARÉ

•

I

BOKA

ftEKYj.

—

—
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okresní soud a okresní zastupitelstvo. Správu církevní ídí úi^ad farní
a místní úf-ad vikariatní. Vci politické sluší hejtmanství budjovictíd clilakému. \'zdélání školské obstarávi samostatné oddleni
tíd
dixcich.
\'cdle
(lrobn\-ch
emesel
peck5'cii a
prospívá zde
panská pila. žulové doly a mlýn. Xa prosi)ch industrie a oljchodu je

ty

ty

\'
míst obanská a hospodáská záložna, špriiva velkostatku fideikommisního ovládá celko\ou výmru l(">.22()'4() ha s ist\-m katastrálním v\''nosem I37"747 zl. Hluboká s rozsáhl\-m svým hvozdem patila
pvodn komoe královské. \" dob krále A"áclava I. pešla zástavou
Ceovi z Budjo\ic. avšak jen na krátko. Pemysl Otakar II. vrátil ji
korun. Brzy potom obdržel panství manžel ovdovlé královny Kunhuty, Závis z Falkensteina. S ním spra\-o\al hrad
bratr jeho A'ítek.
i

.\e]M''átelst\i

A'áclava

II.

mladého
krále ])ed Hlubokou a zpsobilo
popra\u
Závišo\u
])od vzdorn5-m hradem na
louce ..Pokutní'. Nákladem
jianujiciho knížete ze Schwark otimo\i |)ivcdlo

zenbergu

byl

jiostaven

na

míst po])ravnim |)amlní
kámen s píslušným nájii-

— Po dv léta staral
potom o statek zase \)ux-

sem.
se

krabí královský.
pu.M.xíK zÁ\'išK

7.

f.\lki:nštkix.\.

Roku

získal jej \'šak zástaxou

Landsteina a
lém
Císa Karel a \'áclav
z

dail

tu

až

do své smrti.

(

r.

I.Í.S.

)

I2'>2
A'i-

hos])()-

W

.

udr-

Teprve Zikmund zbavil se panství r.
1421
zastaviv je Mikuláši z Lobkovic, jenž na as dlil se o sjjrávu
s panem (Jldichem z Rožemberka. Po Mikuláši zddili statek synové
Mikuláš II. a Jan. Xechuf Jano\a k vladaení Jiíka z Podbrad pinutila tohoto k obléháni Hluboké. Po dosažení královsl\-í dal Jií Hlubokou manželce Johann z Kožmitála v sum 12.ii()() uh. zl. Jejim ddicem b\'l syn Jindich MLinslerl)ei"ský r. 147.I a bi^alr kriloxiiv. Le\"
z Rožmilála. Tento \ystídán byl r. I4i2. Janem z Janovic v Pelrspurku.
nejvyšším purkrabím. Potom ujala
se hrailu zase králoxská komora.
uja

Hlubokou ve

želi

s\-\'ch

rukou.

1.

(

Roku
uh.

I4'^i»

zl.

pi|)adl \šak zástaxou

S no\ým

ujicvnil hrad.

])ánem

jiišlo

\'il<''mo\'i

sem

zakhtdal ryljniky. ])iln

no\('

z

Pernsleina

\'

hosjjodíistxi.

\_\|)l;icel

cen

24.(i()()

Pan

A'il(hn

zasla\en('- \esnice a od-

\'
nich odúmrí. Z drulu' strany \'šak rušil pdddaným tlá\ky,
1.^2
náležit nezajištné. Po
ujal se Hluboké syn jeho \'ojtch.
oflk;izal
bezdtek'.
ji
liialrLi
I.S.'U).
Týž ustoupil ztlejší hoJanoxi
Jsa

pouštl

nm

(

I

)

i

—
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spodástvi švakru svrmu, (Jndn'ji rnynadovi ze Suneku. Po nní \vstriíkila se ve vlád manželka Anna a syn Adam. Nástupcem tohoto
I.OdO
Ijyl r. 1562 Jáchym z Hradce, ziskav panství zástavou v sum
kop. gr. Za nedosplosti syna Jáchymova, Adama (r. 1.565) mla poruenství matka, Anna Hradecká z Rožemberka po 3 léta. Potom hosjíodail Adam sám. celkem dobromysln. Také zámek svj nákladn
u])ra\il. Syn jeho Jáchym pinucen byl znanými dluhy odprodali
Hlul)okou Bohuslavovi Malovci z .Malovic a na Ditni r. 1598 za 32<».nn()
míš. kop groš. Ddickou smlou\-ou dostal po Bohuslavovi panst\-i
svn Jetich. \Máda jeho tuze byla tištna lidem pasovským (r. I()ll).
zvlášt však vojsky, válicimi v tchto stranách na poátku \álky
I

ZAMKK
iSE

1ILUB0K.\

STRANY

Z.\I'ADNÍi.

ticetileté. Konená zkáza pišla na majetek jeho dobytím Hluboké
císask\'mi r. 1610. Léta 1622 zbaven jest rod Malovc pro úast na
Hluboké. Sem
povstání stavovském tetiny svých statk, mimo jiné
uveden byl no\-\'' ]ián. dobrodružný S[)anl. Don Baltazar de Alarradas.
i

Synovec

Don

území ve S])anlích. smluvil se r. I()6l. o prodej Hluboké s Janem Adolfem ze Schwarzenberka v cen 385.000 zl. Tuhé \álky o postoupnost rakouskou zanesly
sem pokus o zkázu hradu a okolí. Zámek a msteko pozmnny bylv ve vojenský tábor; r. 1741 bavorskofrancouzsk\', r. I7+-I
pruský. \' rukou bohatého rodu knížat Schwarzenberských vzpamatovalo se však z kriit\'ch úti"a]) nejen panst\'í. n\'brž msto a nad tímto
jeho,

l'rancisko. chystaje se zakoupiti

i

i

\vpjatý hrad.

—
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Zámek Hluboká \e své dnešní úprav jesl pedním panským
sídlem v království. Lesnatý. 83 m vydutý ostroh nad utšenou rovinou Budjovickou nese na jirostranném ele tuto hrdou budovu, jež
v pekrásném rozlenní, v zažloutlém rouše divá se z bohatého sadu
do širého kraje pes temeno Blanského Klet k jádru Šumavskému,
k Houbinu a hvozdm Tussetsk\'m. Na troskách |)oboené tvrze zbudován jest zámek dle královského hradu Winsdsorského v AngHi,
slohem normansko-gotick\'m ili tudorovským. Stavba, provádná od
r. lfi-14. má ti patra v podlouhlém tverhranu. tí nádvoí a 14(i komnat.
Vnjší výzdobu t\oí vedle bezpoetného množství bohat_vch ark\'.
pilí, ims a konsol
nnjhutných \ží a bašt. z nichž nejvyšší.
1

1

PRICEl.i ZAMKI' ill.L'BUCKKHU.

uprosted

stojíc jak

Prelí zámku

obrox-ilý

kamenný strže, opatena

posk\-tuje xclkolepý iiohled. k

emuž

jest

hodinami.

prispi\-ají

zahrady

vchodem

kvtino\-é a rozsáhlý park zámek obklopLijici. Xail
i branou, vedoucí pes most. upoutá návšlvnika znak schwarzenberský s heslem rodo\ým Xil nisi rectum (Jen to pravé). Na hlavních
vratech zámeckého vchodu s umlou prací ezbáskou. mohutným
kováním opatených, nalézá se hlava Turka > haxranem. ást to knížecího znaku, který obdržel hrab Adolí jako vítz nad Turky u Kábu
iila\-nim

:

l.^'^!).

V

klenutí za

tmito vraty nalézá se pamtní kámen tverhranný

nápisem: l-'rant. Josef. 3/9 iUT. v ui)omínku na návštvu tí arci\-évod rakouskvch. nynjšího císae i)ána. aicivévody Maxmiliána

s

;i

Karla Lud\íka.

;í:5

Druhá brána vede do druhého
nádvoí, kde odb\'vá
\elkého
ri
se za velikých hon podzimních
Na pravé
tak zvaná „štreka".
^Irané tohoto nádvoi^í. nad sjxijovací chodbou, je \e zdi pa-

mtní

nápis:

xence".

v

„K.

IH7I.

upomínku

I'>.

er-

návšté\-y

korunnihd prince Rudolfa a dnkonení stavby této hrdé v pravd
knížecí budovy. Z levého rohu
vede chodba <lo nád\'()!Í
tiiilud
tetího.

rprosted pravé strany velnádvoí nalézají se okrasné

ikého

dvée

s

kh^iiadlem.

jimiž

vchází

se do vlastních knížecích komnat.
Hiavní schodišl. k severu obráiJKLilA llK.\.\.v -• A.-l'K\'ÉHO .\ DKLHKIKJ
N.\l)\'oKÍ .\A HÍ-rBOKI'.
i

i

cen(''.

\'y])raven()

ji'st

zbran

tou sbírkou

i

komnaty

Salon lovecky
sbírku

také

pedchozích

boha-

a i^obe-

linv. Stejní'' mn<ižst\'í

ukazují

1

""^JT^Tmr

,t

zbroje

knížecí.

má mimo

jiné

znaku \šech
majitel Hlu-

boké.
]-'rvní

patro <il)ývaia za-

kladatelka nov('ho
Eleonora.

knžna

zámku.
\'zácn('

ceny jsou tu obrazy \an
Dýka, Hamillona. (^)uasto\\.
obraz zakladatelky, sochy
oil

Canovy

K nim adí
ské

a Sch\vanlhab'ra.
se ])ráce

samouka. Jana

ezbáPt;ika

Krumlova a Zeinera. knížecího vodáka. Z jednotlivvch síní zámku budtež u\-ez

11I..\\:m uíKLilr.) .\.vi<\i.)KÍ

HLt;BOCKI-:HO.

Z.\MKr
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(leny zejmíMia:

z

komnat

|)anuiici

kn/ny

salon (zde 46 obra/íu Jani!

Málka Boži, pastellová
Jiiho HamiUona I' \(u'2.
kresba J. Deckra. Matka Boži s Ježíškem, stará kopie Madonny zlM-asUivské. sv. Cecilie. kopie Rafaela Sanzio. Sv. Rodina od (u-rarda Hoeta a j. v.l.
toiletni sin. budoir. z ostatních: ranní komnata, ítárna, v níž z\!ášt vyniká nad hlavním krbem ezba zrcadlového rámu. ITmsini práce zmíITi-ST).

nného samouka-umlce

a dvou

ložnice (ohrazy

jeho

jídelna, kuiirna. ]iijímací salon a

a

j.

s|)oludruhu.

dále

všechny

i>lné

j..

malá a \-elká
drahocenných

poklad. Knilio\-na zámecká má rjnod svazku.
Xescházi zde ani dix-adlo a kaple zámecká, k niž základ dal pan

umleckvch památek

a

LOŽNICE

Z.V.MKl

1

II.rBO(

KKHO.

Vzácný jest v ni rozvraci oltá ze starého hí!)iz Hradce.
tovniho kostela sw \'ácla\a v Xetolicích. Panská zbrojnice má krom
zbrani také hojné obrazy pedních váleéníkíi. \' jízdárn zajímá ná\št("vniky víjz Kggenbersky. skvostná \lašská ])ráce (iiusepiia Fioehiniho
Zakoujíil jej J. kníže z Eggenberyu k s\ému vjezdu <lo
z r. 16:^8.
íma. maje ohlásit papeži volbu císae Ferdinanda 111. Pozoruhodnou
prací jsou lu taki' sán z let 17Hi-^l72n a barokové z r. 174.^. pi

Jáchym

z\'l;ištních

slaxnostcch uží\'ané.

\'eliký zájem budi stará zámecká studn na tetím dvoe. \25 m.
n-hluboká. Po této neobvyklé hloubce dáváno od mnohých jméno
lému hradu. i'eliv ujjravenv sad s kxtinoxými koberci pi zámku
a s rozlehlou ;istí typu anglickídio za úední budo\ ou i)o s(>\crnich
i

svazích ostrohu dopluji-

ladné celek. Zvlášt jemné
druhy kvtin cizokrajnych
l)í-echovává slvlenník zim{

ní

zahradarznamenitvch

rozmr.
význanou, cha-

Svojí

rakteristickou stavbou —
svvm v pravd dominují-

ovládá
eský
veškeren
Hluboká
si
Vyvol
jih a jihozápad.
posta\-ením

cím

zámku
nkterou terzámeckého parku.

kterékoli

nebo

i

rassu

místo

jen

pohled do široširého okolí
odevšad uchvacutu
ji'
Rovina budjovicl;ojící.
rozlila tu vody
s\vch rozsáhlých a pieéetných ryi)níkLi. z nichž
zvlášt Bezdrev vyniká,

vodanská

'ÍTÁRNA ZÁMKr
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až

k

zámeckého

úpatí

vrchu, a za

ní

\vhranrné vršumavskýcli

osln;

cholky

predhitr

mavy,
I\ r

u

m

i

xlastní Šu-

zejména

z niž
1

K

o \' s V á

1

e

(

Kiiom) -/a\-\
na dosah ruky Ivrmii
zraku pibhžena.

se jako

(

Nesetn

drahi

-

cených. umh-ckxí
památek sneseno na
li

Hluboké,
již

sama

jež

vzácnou

své stavily

éistoLi
ji'

11

svd-

kem nádhery v pravknížecí. Vru. že

d

ekal bys

tu

jio ci iy

rok syt\' blisknaxy
ruch života a prcrr
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je

Hluboká místem, ekl bys

lického klidu, rušeného toliko,

za \-elkolepvch

idyl-

mimo

dob

podzimní

hon. kdy

schází se

zvláštní píležitosti, v

—

nejvybranjší spolenost, aby se
oddala této aristokratické zábav.
Patu strání zámeckých svírají
tu

domy msta Hluboké.
na v\'chodé. Hamr
ml\'nem a panským vodo\-odem

se tí stran

ást

.Menší
s

jest

o 2 turbinách

pi most. Tzkv pruh

domu. pistavených ke skalnatému
ji/nímu

—

srázu

pnutává

objemnjší

k

ji

—

Podskalí

P.idhradu. nyní hki\-ní ásti

')-;amotnélý

reky. Zámostí.

Osudy
\;<lek

msta.

behu

na pra\-ém

díl

pi-

skupin.

dopluje obec.

hradní,

ticetileté

^.vlášt

a slezské

di!em

\-

dob

\alnvm

pecházely
na msteko,
pod hradem vzrstající. Jíoku Í68,
obdržela Hluboká erb. r. I'>()7 povýZ K.
šena jest namésti). Hla\-ní m(''stišt
iPftl-.DNÍ .^STi.
jest pi silnici Budjo\'irko-týnské.
Zde stojí farní chrám Pán s\-. Jana. r. 184.S nákUidn postaxcný. (íotická sta\l)a jeho vn
uxmit chrámu vyniká sice stízlivosti, ale psobí na oko lahodn. Piany upra\-il I''r. Beer. dxnr. stavitel z \'idn.
Obraz sv. Jana na hl. oltái pochází od K. .Mtdlera. obraz sv. Josefa
i

Iti.í.;

i

i

na

poboním oltái je dílem Watzka z Prahy, obraz sv. Eleonory maOrmák. Cenná jest také pískovco\á socha P. Marie od

loval

I-^-.

(iassera a

kamenná

ktitelnice.
.\lLinick\- r\'bnik. \' bohalem pndiosui na \-šech stranách.
])odoi) nádherného
jezera pí
západní stran
msta oddluje I(i\í z;imek
h ra u".
Zaklad dal jí
Adam l""iantišek ze Schwarzenberka.
nynjší podobu
pak kníže Adolf. \'zácné
\-

i

«esgK:?^n

..(

íf

^

ll,á

)

(1

museum, v
zámku umístné,

pírodnickí'
sálech
.S.ANÍ-;

Z

K.

174.S.

sahuje

1400

druhu

l()

ob-

i)tactva

—

—
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druh ssavc. Mezi
dáno medvdu,

230

a

nimi

zvláštní místo

lenému

Stny

1856 v revíru Želnavském.

r.

zdoijí

množství allegorických

paroh.

obrazil a

Poboná
zámek

s

Knížecí cesta spojuje
silnicí,
\edouci

hlavní

Bavorovic

podél

djovicm. Xa
lato

esk\''

k Bu-

bžící na
okresu sluší

silnice,

Pi

západ.

Dasné

obec

(.340 ob.)

hranici okresní úsii

císaské

do

ste-

ní

(243 ob.)

s

kaplí

s\-.

západnji odbokou spojené
fejkovice, obec s knížecím po-

Jana,

Cesnovice

plužím.

Anny

s

kaplí

sw

Piš lín s farním
kostelem sv. \'avince a školou.
\' levo. v zátop rybník jest obec

vy na míst starodávné tvrze.
Zámostí, t\'rtá ást místní obce
Hluboké na pravém behu, ekou
\'

vrz

{'A\5 ob.).

l:(;(;exi!kr>kv z l^ lejH

1

h a

odtržené,

má kapliku Panny

a železniní stanici

K

pi pražské

Marie
trati.

krásn\-m chrámem obce
Star\- kostelík sv. Petra a Pavla, již v polovici
11 o sin a (520 ob.).
trnáctého století známý, nov zbudován jest r. lOoo. Nádhernou stavbu
\románském slohu navrhl vrchní inženýr Sedláek z Hluboké.
Dle i)lán Sedlákoxých vystavl chrám B. Kebl, stavitel z C. BudVnitek kostela vyzdobil malbou ak. malí Jouja, sochy na mra)vic.
morovém oltái tesal mistr \'osník. Pestavba vyžádala ze záduší nákladu pes li2.oi)() K. Místní škola má 3 tídy. R. 1814 vzdal zde ruský
jihu

protažené

návrši

zdobeno

jest

j

car

Alexander

ná\'št\ou na

eskému

I..

meškaje

est

Hlubokí''.

^

"'

•

'

stavu selskému tím,

že ujal pluh orajícího rolníka
l'\ajtla a vyoral celý šorek.
Ze sousedních obci iiatí sem

ce (.i'J7 ob.),
na jihu H rd
k západu Opato\ic(" a kníj

žecí

dvr

Pi

silnici

.,.\o\á

i

e,

Obora".
bžící

pražské,

od Budjovic,
n c

i

Bída.

sloji

X

Ch

a

m a-

e
\-

a

a

SAXI-:

z

R. 1710.

-
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-

Cliotvanv s železniní stanicí. -- Hornatá a zalesnlá rast pravéJTo
behu na plnoní stran udržuje spojení s Hlubokou okresní silnin
podél ekv. \'vbíhajic z msta, vniká cesta do kotliny. \- jejímž stedu.
opodál cesty — jsou Dobejice. rozložitá ves (412 ob.) s jednotidní školou a kaplí sv. Jana. Osm kilometru sexcrnji leží Ponšice
ve stínu ,Horv"' a vrchu ..Cirhana". Další bh silnice i^ekrauje potok
Kozlov, sbírající své poátky na lánech drobné osady \'lkova a zapachi
podél Liš nice ke Kostelci (256 ob.). Xa míst prastarého osidlem

—

sv. Vavince do daleka viditelný. Fara pi nm byla
vku. Pozdji pidlen byl chrám Purkarci jako filiálka.

ph obci kostel

stojí
již

ve XI \\

H. IlIH zídila se tu expositura.

ZIM.NÍ Z.\HK.\I)A

S kostelem spojena

(SKLK.WIKi

jest

(houtídní škola.

X.\ IlI.rííOKI';

nejsevernjší obec v okresu. Jaroši a
K farní osad zdejší sluší
vice pi Vltav, se zanikl\'m poplužím. Purkarec. rozložený pí
obou bezích eky. inil hodiny na jihozápad od Kostelce, jest nejvtší
osada v tchto stranách (076 ob.). Msteko stotožuje své poátky
s Karlovým Hrádkem (Karlshaus). ti km jižn od obce nad le\ým
hlubol^ých
behem zdviženým. (Jtec \iasti. Karel l\'.. vystavl jej
lesích zdejších na poátku svého panování, chtje jej míti stíedeni
panství, oddleného od Hluboké. Msteko v sousedství hradu zalei

i

\-

žené, zídilo

ped

si r. 1.'')64

faru s kostelem sv. Jií a opatilo

si

faráe Zibida.

pipsaného
v Xctolicích. Xepízní okolností význam
s pozemky vrátil se
mladého msta záhy klesl. Karlshaus
poátcích, zašlazase v podruí Hluboké, pustl a msteko. sot\a
hradu

tím
i

kostelu

i

\-

3f»

svj rozvoj. Pozdji ztratilo pvodní jméno a kostel spojen
chrámem
v Hosin. Teprve r. 1703 obnoxila se tu fara. \' míst
s
jiozdjších asech rychta a místní lo\í,
slušné dležitosti udržela si
našim rasm.
jehož dm ..loxcovskx-" ucho\al se
vilo tím

i

i

\-

i

Podél potoka

mátné

Rachaky

kapli sv. Rozalie.

i)od Purkarcem vine se chudá cesta k panavštvované votivními prvody až z Týna
i

od r. 1680. Tsné údolí, svírané od severu Hebenem u Jeznice
a Stražištm od Purkarce otevírá se k Nové \"si, pi silnici Budjovické, jež v tch místech pechází od Týna do okresu, skýtajíc zde
péknx' rozhled až za Budjovice. Odtud klesá pi vrcholu Pakostovu

již

Fot. A.

Mrázek.

HLLTíOKA.
POHLED ZE ZÁMKU.

m) V. Chlumci, [jrotínajic krásn\' h\ozd pi levé stran , Staré
Obory" a dobíhá Hluboké. Ped mstem štpí se od ní cesta k Municm. posílajíc ješt zxiáštni odboku ke Zlivi pi Chebské trati
s knížecí továrnou na hlinné zboží a zemitá barviva a pechází k Zahájí. Obec s farním kostelíkem a dvoutídní školou do základu byla
zniena r. 1742 pi porážce císaského vojska francouzským generálem
Brogliem. Viska spojena jest k severozápadu s Olešníkem (knížecí
dvr v míst), Velicí a potom Ditní. staroslavným sídlem pánu
z Malovic.
Na míst úedního domu stávala jejich tvrz. Znan k ni
pimnožil statk z okolí Bohuslav z Malovic. kolem r. 1469 pipominan\-. Jan (t 1552) a syn jeho Bohuslav II., jenž povznesl rod svj
{i21

-
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-

51

pi:d odjezuk.m družiny lo\'ecké.
Hluboké (r. 15^^81. Rozsudek, jímž syn jeho Jetich ztratil ír. 1622)
Hlubokou, odal rodu také Díte. Padesát let opuštnou tvrz zxTlebil
teprve Jan Adolf ze Schwarcenberka. jehož rodu dosud patí. 1'iliálni
kostelík sv. Dismy ze XIV. stol., s poplužím sousedící, spojen jest
s koUaturou Bílé Hrky. Vzd(*lání literní skýtá tu dvoutídní škola.
Svžejší ruch podporuje v míst Týnská silnice, smující k Netolicrmi.
Pi této. hodinu jižnji. rozkládá se Aakí (323 ob.) s kostelem
sv. Petra a Pa\ia a trojtidni školou, ješt jižnji pak Dívice na
kou])i

_^'?!^?*Í5«íí^

.\.\

1.1

)\t; k.\ciii;.\'.

-II

MSTO

Hl.llíOKA.

zaniklé tvrzi u rybnikíi Blateckého, nedaleko železniní stanice

Xaki-

nctolické.

Nepatrný svah ukládá se k
<kvch, Svobodných
v

podob

Blat.

oživotnlých

\'

luinatou plá \'ladislavkruhu šedi tu devt obci
steží úsiln ochránnou držeb-

jihu v širou,

obrovském

mc/níkú.

jo/'

KOSTEL V HOSINE.

42

výme

ad

Z bud o v
dvorcem pod Zbudovskym rybníkem pi železniní trati, pi rybníku Voblanovském Lhota Prašivá
a No v osedl o, jižn H la\ a ice. k jihovýchodu pak Selce. Flástovice, Pašice a vzdálenjší Pištín. Severní cíp znaí .Mýdlo vary.
nost tchto lánfi

(261

V

ve

434

jiter.

pední

Jest to v

ob.) se starobyl\'m Kubatovsk\''m

zachovíd se význan\' rys šir jihoeské rodiny

Blatácich našich

a

kroji /.m.
blaCácké. zejména
zmnil. Xa chatách Blalskýcii
\-

Rozsáhlá mokiska

ninn;i. doslala se

—

r.

I.^o'^

spi

ISiala

nd

i

lu

kus

(liich

eské

asu mnoho

a mnohi.i

již

epopeje.

])ozncnáhlu \'ysušená a

i\rálc \'la(.lisla\'a

\'

luiny

panu Petru

11.

z

])r()-

Rožm-

SELKY Z BL.\T KUB.\T0\'1XH.
(ZE SLAVNOSTI

ODHALENI POAINIKU KUB.ATOVAi

Krumlov

a strýcm jeho {'ernštýnm na Hluboké. Tíž
svobodné užívání stejným zpCisobem obyvatelijm \-sí
kolem nich rozložených, poddanvch tehdy ásten panství p. Petrovu,

berka. pánu na

dali

je

hned

ásten

\-e

tmto

Svobodn
stali

jeho
a

strýcm na

spolen

jich

Hlubok('.

pánm

napotom

pf»

Pernštýnm.

celá desetiletí

užívajíce,

se sedláci na obou |)anst\-ích jejich vlastníky.

Když na Hlubokou jiisel nový pán. Adam z Hradce, a zavádl
nové ády, jež služebnictNo jeho jednak nevhodným a drsným zpsobem provádlo, jednak staré výhrady a práva selská zneuznávalo
a sesmšiiovalo. vznikly asté a píkré spory. Oleje pak do ohn pililo osobování si práva na písnou revisi penz sirotích, s nimiž nkteí

—
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nevhodn

poruníci

všickni sedláci

zaež pak

nakládali a

mrli

pi^ípadn

ruiti,

i

py-

kali.

Tak spory

rosily dále a vyvrcholily ko-

nen

ve zjexnou vz])ourLi, když r. I57'>
po TOletém držení, byla Blata, jakoby sedlákm na vzdor, z ])odntu \'iléma Rožmberka a Adama z Hradce. \ložena do
zemsk\'ch desk.
•A vklade-m lim nebyla pf-idlena ke

Hlubockym a
zstala samostatnou držebností. pece se-

slalkm Rožmberským

ani

dláci vvslihli
t(im

aklLi

\'

útdk a první

STAROŽlTiW

KA.VIEN,

NA BLATECH.

krok

k

od-

ntí.

A

aby

je

zachránili,

pes

zákaz

Adam\-

ra-

na Blatech v jjotu
zde
svobodst\í
s\ zdrazaž 700 osob,
ovali, suplikaci prt) cis. Rudolfa 11.
\'
Písku zhotovit dali a nadšený zápas
za vedeni slatencdio
sedláka Kubádili

a

scházeli

se

ty z

elné

Zbu

d o

vsi
\-

a

zdNihii.TenU)

KUH.\TA

však byl chycen

a

náelník

všem kolem
stal.

Prahy

Sedláci

nové

vvsledek byl

KAMEN,
oznaující KUBÁTOVO POPRAVI.ŠTÉ
NA BLATECH.

ÍKOl.E VE

ZBL'DO\

jako

a

rebeli

NA

2*).

se

pro

\z])ouiy

dubna

l.^íil

nezalekli;

poselství

se

Adam

na

postrach
Blatech

\y|)ravili

suplikaci.

do
jejíž

Hradce doslal
L!y. dubna
1581 od císae napomenutí a sedláci vrátili se k dalšímu nerušenému držení.
'rej)rve když ujal se rozsáhlých statk hlubock\''ch r. 1661 rod Švarcemberský. obnošen spor, který trval až do r. 1865,
a skonil tím, že onch 9 obci je vlastníkem
ten. že

z
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Blat v

rozmru 434

jiter.

dal hlavu za Blata" a 2

Pamt

Kubátovu zachoval

kamennými

lid

rením „Kubáta

jehlany, oznaujícími

místo krva-

vého soudu na Blatech. R. 1904. v nedli dne 21. srpna pak poíídaly sdružené osady blatské k ]jodnlu pilného sbratele pamtí Kubatovskyrh. Frt. Mír. apka, krajinskou slavnost, pi^i niž za úasti
Sn.OOO osob odhalen Kubátovi na míst
popravy
m vysoký pomník, nesoucí
nadpisy na pi^ední stran: „Kubáta dal
hlavu za Blata", na levé boní: „Postaveno
P.
1904
vdnS^mi potomky
k uctní
svtlé památky muednické
smrti neohroženého a hrdinného vdce
Blatských sedlák za jejich práva a
tchto lánu samostatnost"
na pravé
jest známá Kubátova písaha: „Písahám,
že naše právo je pravé a svaté. A je-li
má písaha pravá, smyje
mou krev
nevinnou, která padne na nespravedlivé
soudce". R. 1906 otevena na Zbudov
národní „Kubátova škola", v jejímž štít
jest umístno poprsí Kubátovo a uvnit
blatské museum, knihovna a ítárna.
1

1

1.

:

Bh

Staletí

již
pes širé lány
zapomnní a opt vzkí-

pelétla

Blatské, staletí

šení památk}^ Kubátovy.

Tesklivá je ta
historie selského hrdiny, tesklivá a smutná jako historie eského národa, s níž
tolik a tolik má podobnosti.
nemžeš
ubrániti se tomu. abys nevzpomínal po-

A

sledních

í'OMM'KL' kubatov.a.

tch

bokxxh

slov

..Kletbu

složili

jste.

vám

Vás proklínám!

já

OnHALENI

Kubátových,

slov

kinu

když

volá:

páni. v ústa

moje.

prorockých,
a

hlu-

A

nad

vámi. urození páni, soudcové písní, jest
ješt jeden soudce, soudce ale spra\'edlivý.

(

)n jest

soudcem \'n\'m.

\'\'

toliko

nho

na stolici soudn se ješt jednou sejdeme a budiMiie
naše svaté právo. \'iny nemám já žádné. A s Bohem
budte všichni, sousedé mili. naposledy. Vaše právo dosud žije Ikv
pokuty a navždy žíti bude. Blata svobodná vždy byla. my je po otcích svobodná zddili a dtem je ve s\obod zacho\ali musíme. \' tom
všichni svorn vytrvejte a neústupn hajte: právo naše. teba po staetech. ale jist zvítzí. A až ukoní se tento soud. zapláete vy celá
do asu. u

soudit vaše viny

i

i

.

zapláe bozi soud
zmírám — — — ".

Blata,

i

Staletí pelétla

— —

4.S

Za práva vaše

a slouí slzy v jeden proud.

zaschly slzy. dávno a dá\no spi

vný

již

svdkové

vzpomínky zbyly ... A když
jdeš nyní kriijem. když vidíš tu panensky bílou postavu Hluboké,
nevil bys, že ona mohla míti druhdy srdce tak sobecké, tak kamenné,
ba tvrdší nežli ten kámen, z nhož zbudována.
tragedie

eského

lidu

sen.

jen

-Xa skále vysoké ty pyšná Hluboká.
nám slz krvavých vehnala do oka

co's

."
.

.

zlidovlá píse. Xe. ne\il bys. kdyby historiím ne\-olala t
Pisahal bys, že není oku srdci lahodnjšího místa nežli idylla

teskní

zpt.

i

Hlubockého

to

nmž nha

v

jihu,

zátiší,

harmonicky sladné, umlecké zákoutí eského
velebné pírody snoubena s výtvory umlecké

duše
Zel. tolikrát žel. že kniha osud eské zem a eského
musela býti na tolika a tolika listech psána krví a to krví duší
poctivjších - —
.

.

.

J.

lidu
nej-

Saka.

-)(,

XLVI.
Stedem
vstupujíc

—

OKRES VLTAVOTÝNSKÝ.

okresu

Týnského

jest

vtok

Lužnice do

Vltavy.

krajiny Hiubocké na nejjižnjší bod území našeho,

z

Tato

vypluje

vytvoil východní lem rozvlnného pedhoí Šumavy a
poátenx' nábh k širé oblasti krabatiny eskomoravské. Povloxný bh eky dotýká se s poátku okresu jaksi nesmle,
s pravá pouze, pi zalesnn\'ch stráních hrožovick\'ch. brzy potom,
pod Buzkovsksmi mlýnem, rýsuje jen levým behem hranici podél revíru liluradlického. Asi kilometr nad hájovnou Bokovou náleží již
okresu cele. Po tykilometrové pouti podaí se \Mtav vymknouti se
jež buduje s jiravé strany vrch Bezí (5()(» m). v levo
z tísn mezí.

úzký údol,

jejž

ze strany pravé

pak klidnjší svahy Litoradlické (4.S2 m) a Klapaka. Temné lesy rozprchnou se od(^ bidui na \z(l;ilrn(\iši vrcholy a u\'olnn;'i eka sta\i
bh svj ped kamenným jezem dvou hnvkovských mlýn. Pod
Hnvkovicemi dvojím náhonem poutané eišt pohání své vlny k Týnu.
Zde rozlévá se hladina íní do nápadné šíe (130 m), jež však hned
mizí. jakmile \^ltava opustila

msto, bžíc

v

tsném

loži spojit se se

sesterskou Lužnicí. Hranici okresní peskakuje Lužnice pod památným
Dubím vrchem. \m ústí Bylinského potoka. Rozlouivši se s teskn
dojemným údolím pustých. zažloutl\'ch s\ah rulo\\'ch \' okolí ..erve-

ného mlýna", pechází podél Vestce a Kolodj zeleným |jrostedím do
utšen úžlabiny pod Semencem a širým pt)lokruhem mkce objímajíc
zúrodnný jesep Novodvorský, splý\á s vodou \'ltavy. Zrovna proti
ústí potok Zohonicks'. jehož vlnky, sotva že \'ybhly z šera lesního pod
boku eky. Sesilen- proud Vltavín hned
kaplí s\'. .Anny. již zmírají
potom s odvahou se vrhá na kamenná prsa píkré „Kalvárie". a\'šak
\-

po

marném útoku na strmé stny stáí

s\-j

smr

v ])ravo a

xzdorn

spád k soutsce ..jiod Koenským". \- níž ochkým
bojem v ridoNém i)ásu \vpiloval rozkošný koutek pírodní krásy. .Místy
dokonává Ili pak ješt dodnes zápas s \elikými balvany, jež se uklázrychluje

s\uj

jeivmu

toku. tíštíce jej a ztžujíce bezpeí plavby. MíPašovice a drobné, po lázovité pláni roztroušené
chaty Hladné, vbíhá ilý proud do lesnatých a malebnjších
pi
Novém mluvn, Staiiko\i a historicky prosluh^m brod u mlýna ..Rejzíkoxa". Zde louí se s okresem.

dají v cestu
jeje

chudou

xísku

beh

Podhí šumavské

vypluje západní polovici okresu až k toku
vltavskému, skýtajíc tu obrázek klidn rozeené. horské krajiny. Beh
íní vyrstaje namnoze již od hladiny prudce naklonnou strání neb
strmou skalní stnou do \ýše nad 7U m.. dme se k západu pod pokrývkou bohatých les v nkolik znaných, tupých hrot horských,
zvlášt v stran severozápadní.
i
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S nepatrné slrán ..Spravedlnosti" nad Týnem (4.'5<)/72). píenáší-li
tom smru pes \'!tavu k úehvatné KaUarii. trvalým
zájmem spoine na temnozelenýrh hlaváeh zkamenlých hrbol ,Xa
Skále" pi OLijezdci (526 m). ..Zdob" u \'šemvslic (.57! m). , Komet"
za KaKštm (.577) a rozeklaném temeni Malého a \'elkého Kamýku
(624), jenž na samé hranici di\á se do nedozírné tláli.
Stejn mocný
pocit vy\-olá pohled na to horské rozvlnní z blízka od Temelína (5i)4 m).
se pohled náš v

Jihozápad okresu
rodnila

jen

i

vyšší

ela

v místech

Ruka lidská zrubala tu \íce lesa a
plodn vrchoviny, ku p. u Ktnova (,^02

jest klidnjší.

pimen

blíže

eky

ucho\;d

lesu p;is CcrvcníMio \'rclui a lesa

si

s\'é

])Li\(>ilni

(/ihovickho (4(2

zú-

ml.

i^oucho zdatnvch

/;M

u

Týna

a pak

Nápadnjší vzrQsl vvsocMny
humny" (4% m). Bezím vrchem

Jf3

-

jeví

se zde

hlavn

u

J)obšic

.Za

Poezán, u Sobtic Sobpetrhané pásmo od Šanc

(500 m) u

lickym Kopcem (499 m). jež tvoí jakési
k ZimuticCim. Modré Híjrce, (Buí vrch 529 //;) a Tuchonicm. Lesnatá
hlava \rchu ..Xa Krajinách" (558 m) jest jižním mezníkem proti okresu
Hiubockmu. i)ú tchto význanjších míst snižuje se zase plá ne-

nápadn k \vchodu v rybninou páne\' Teboskou.
Rozlenní povrchu má podstatný \iiv na podnebí. Prmrná
roní tcpk)ta 8 stup a pimená vlhkost podmínna jest stídáním
výpary ek a nedaleké oblasti rybniní. Proto
tu celkem intensivní zisk.
Nižší, zvlášt chránná místa osvána jsou pšenici a jemenem, ostatn psti se zde
piln žito. oves a brambor. Setí lnu patrn mizí. Plody polní, skot a
kon dobi' pstní jsou hla\ní podmínkou \ýživy zdejšího lidu \'enkovskhoa pedmtem místních trhu. Lid mstský opatuje trh hla\n
zbožím obu\nickým. punocháským a soustružnickým, vysj)l\''m
ploch porostli n a

rolí,

také zemdlství bóe

i

pro vý\oz.

Dopravu usnaduje místní dráha
Týna do \"odan a úelné
provedená silniní sít. umožující svod zvlášt k okolním
krajským, Pisku. Táboru a Budjovicm. \V)dní dráha po Vltav oce/.

mstm

nna byla již ve

stol.

XIV.. byvši tu

pedmtem

\)v(-v kríilc

Jana,'Karla IV.

etných jeho nástupc. A'ýznam její z\ýšil se v XVI. vku pi
prvozu soli ze Soln Komory. Dnes brázdí hladinu její pevahou jen
vory, dívím naložené, menši mrou lodi. spracované z Budjovické
a 'IVnské lodnice. Lužnice umožuje svod díví z les pilehlých.
\'esnice pobežní skytají doprav plaveckého lidu hojnji než 'j\'n

a

Obyvatelstvo okresu, potem 17.53,'-! žije \ .'>4 místních obcích
s výmrou 254 knr. Národnost eská má zde 1740.3 duší. Lid jest od
prmru postavy ste]jilé, tváí huliených, tla zídka otylého, ne píliš
dvivé povahy, ale také nev\'bojné. Kroj .blatský" udržel se v okrese
jen v nktcr\'ch ástkách odvu. Pilnji udržox.in jest mnoh}'' starý
z\-yk

obadní pi rodinn\'ch

sla\ii<jstech.

TÝN NAD VLTAVOU

CiSr.m n. m.) jest i)ední místo v okresu
zde sídlo okresní hejtmanství, jehož hranice totožný jsou s hranicemi okresního soudu. Úadu vikariatnímu pipojeno jest krom místního dkanství 10 far. Samospráva ovládána jest zde okresním zastupitelstvem, správa velkostatku arcibiskupského ídi záležitosti mensal2768'78 ^ s 2 zámky, pi\-o\arem a 7 dvory.
ního panství ve
Msto má mštanskou školu chlapeckou. lidní školu díví, nkolik
humánních spolk, obanskou a hospodáskou záložnu. Obyvatelstvo
í\' 540 domech, potem 4()I0) erpá vS'živu hlavn z v\'nosu polí. Podporou hospodám jsou živ trhy t\'denní a v5'roní na obilí, skot a

Má

výme

—
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Prmysl zastoupen jest v obci tymi strojními mlýny: dobe
psti se tu soustružnictví, punocháství, stavba lodí a výroba obuvi,
za hranicemi. Vše to jest však
majic odbytišt nejen v okresu, nýbrž
chudou náhradou za odumelý obchod solní a zisk ze zniené kommunikace po Mtav.
konr.

i

Msto

rozkládá se v kotlin

s

bezích nejširšího

útvaru po obou

pravém behu vyniká

ostroh,

ásti rulového,

s

ásti tetihorního

eky. Na jižní stran pi
mírnjším svahem k Vltav,

rozpjetí

spadající

severní, srázná strana jeho klesá v rokli Hlinského potoka.

vku.

i

širých

T^N
ásti

Výhodná

beh mla

své obyvatele již v praVvmiuvné v tom svdectví dává pohebišt popelnic na severní

poloha zdejšího ostrohu

msta

N.AI^

\LT.WOL'.

a starobylý název „T5'n".

kol ostrohu proti

mstu

hrub zdlaný násep
slušn uchovaK' val. pe-

Mohutný,

a vysoký, ješt dnes

souvis výspy s ostatní, k v\'chodu táhnoucí se plání, byly ochrazdejšímu lidu od nejstarších dob až do zniení starého, tvrdého

tínající

nou

zámku

v století

sedmnáctém.

V dobách

kesíansk\'xh patilo panství Týnské pražským biskuz rukou Boleslava II.. nebo z ddictví Slavníkovce, sv. Vojtcha. V jedenáctém století postavil zde na podhradí
biskup Jaromír kostel sv. Kateiny. Ke konci XII vku býval pi
arcijáhen. V XIII. století za biskupa Jana II. byl zde již „dm biskupsko'". O rozkvt podhradí staral se zvlášt Tobiáš z Benešova, upevniv
tu druhý kostel sv. Christofora (lakuba) a Jan IV. z Dražíc, vysadiv
T\'n za msto se všemi obvyklými právy. Arnošt z Pardubic usadil

pm,

vzato jsouc snad

nm

pi chrámu

sv.

Christofora

kollegiatní

kapitolu.

Zvlášt zavdil se

-

méšfanm Zbynk

I.,
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potvrdiv a rozšíix- jim

r.

1406 starobylé výsad}-.

Arcibiskup Konrád z Vechty koní í-adu vládc duchovních. Roku
1421 piznal se k Pražsk\'m artikulím a tím zekl se i svtského panování. Potom vystídalo se na T\'nském hrad nkolik svtských
majitel. Roku 1422 obdržel zboží Týnské od císae Zikmunda Oldich
z

Rožmberka spolené

Jií hrad a

msto

s

Janem

ze

Soutic.

v 6000 kopách Janu

II.

Roku
ze

1461

Soutic a

zastavil

Zbykovi

král

ze

Brzy sedl Jan Soutick\- na Týnském zámku samostatn.
Rod jeho, již v XI\'. vku zvuné jsa povsti, sdílel od té doby osudy
s mstem po pldruhé století. Po smrti Janov r. 1513 nastoupil v ddictví syn jeho Prokop. V závti své dne 11. bezna 1530 vykázal
manželce své, Johannce z Uršavy na obživu Zimutice s vesnicemi a
Horní Bukovsko s poruenstvím nad dítkami. Okolo roku 1v543 odevzdala Johanna správu panství synu Janovi, jenž statku znan pimnožil. Manželka jeho Kriselda hospodaila |)0 Janovi od r. 1567 až
do plnoletí nejstaršího syna Prokopa, jenž ujal se pak hned potom
kmenového statku v T\'n. mladší Albrecht oddlil si Zimutice a nejmladší Adam Kolodý. Za syna Prokopova Ferdinanda vybaveno jest
panství Týnské z rukou Cabelick\-ch a dáno r. 1601 v zástavu T5'nského magistrátu za summu 52.000 kop. Od r. 1609 puštno jest mstu
panství zcela v allod a obec pipsána jest
královským. Úast
nového královského msta v zemském povstání (r. I6li) pinesla záhy
naprostou ztrátu majetku
svobody. Panství vráceno jest rozhodnutím
císae Ferdinanda II. Pražsk\''m arcibiskupm a mstu zrušena jest
nedávno v3'koupená samostatnost. Zrušeni obecního jmní a asté
návštvy vojsk za války ticetileté vyvolaly v
netušenou bidu,
Sobtína.

mstm

i

mst

jež jen dlouh\''mi desetiletími byla
z

r.

1796 zastavil

skrovn pemáhána. Osudnj' požár

znovu pokus o rozvoj blahobytu,
msta ani v dobách dnešních.

jenž

v starším

útvaru nevrátil se do

Úprava vnjšku mstského uchovala si slaiši ráz jen zlomkovit.
hlavn pi budovách veejných. Domy soukromé mají z velké ásti
vnjší vS'zdobu data novjšího, hlavn po roce 1796. Západní stranu
tvoí dkanskS' chrám Pán sv. Jakuba (Christofora). jehož presbytá
gotický jest nezmnn5'm kostelíkem ze století tináctého. vypravenS-m
za biskupa Tobiáše. Kostel valn rozšíil Prokop abelický r. I56(>.
pidav dobrou polovici nynjší hlavní lodi, prostranné sice, avšak zcela
neslohové. Zbytek odstranného pvodního portálu - krásn tesané
tympanon jest dnes pi dom . 111 patníkem. Štít s doplkem lodi a
vž dostavny byly r. 1763 nákladem arcibisku[)ov\'m. V témž ase
dokonána jest výzdoba oltáe a vnitku chrámu návodem Stebra S. J.
a malíe Raba ,S. J. Podzemní hrobky Cábelických a nkterých mštan
byly pi renovaci zrušeny. Jedinj', dobe uchovalý' kám.en hrobní Jana
ze Soutic (t 1513j, vložen jest do zdi pod chorem. K hlavní lodi byla

-
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pistavna

1702 kaple sv. Barbory s prostrannou kryptou. Proti ní.
r.
na východní stran lodní, zbudována jest r. 1759 kaple sv. Josefa. Z inventáe kostelního vyniká zvlášt vzácný gradual z r. 1465. Psán jest
na 289 listech pergamenových in folio od rektora mstské školy Covka
nákladem Týnské obce. Z 6 zvon vžních nejstarší a nejvtší jest
1524 s váhou 1900 liber. Kostel stavn byl p„Nového Týna". Farái pejali asem titul arcidiakon. V druhé polovici XIV. vku obstarávali bohoslužby lenovce
kollegiatní kapitoly. Poátky husitsk5'ch boui pevedly \'alnou ást
obyvatel ke kalichu a na míst kapitoly pevzaly duchovní správu
„Christofor",

ulitý

r.

vodn

pro osadníky

knží

utraquistití,

se ve

sklonivší

dvou stech letech k víe lutheránské stejn jako ostatní lid msta

Po r. 162! vrátila se do
chrámu dkanského bohoslužba katolická. Mal\' sad pi kostele roste
a okolí.

na

pd

bývalého mstského hbi-

Pod náspem sadu

tova.

—

valem kostelním

—

star\''m

bývala

stará

mstská (v . 225) pi „Panském" mlýn, již v XIV. století piškola

Tsn

pomínaném.
pi tomto bývalo
staré dkanství (. 227) a opodál
stojí

domku básníka
1829).
Na severní

ruina rodného

Puchmajera (f
stran námstí

stojí

v

poadí

dom

V

základním
RODNY l)i;.M 1'LC11M.\JI:KI\'
ryse uchovalá stavba pochodí ze stov TÝN NAD \'LTAVOU.
Dravý požár r. 1796 poletí XVI.
škodil znan budovu a zpsobil nynjší její ráz. V radnici chovány jsou dležitjší privileje mstské,
staré stíbrné peeti vedle nepatrných zbytk z pohoelého archivu.
Ve dvoe, na míst starého pivovaru, jest tlocvina místního „Sokola".
Arcibiskupský zámek na východní stran námstí má základ z r. 1699.
Vedle obytných místností pražského arcibiskupa jest zde umístna
správa pansiví. Nový mstský hbitov s kopulovit^ým kostelíkem sv.
Víta pi panské zahrad
upraven jest po moru, ádícím zde r. 1680.
starožitná

radnice.

—

Posvcen

byl

r.

1687.

Malé námstí na „Starém

T\m"

mívalo ve stedu svém nejstarší
se hbitvkem. Když byla ve XIII. veku
penesena duchovní správa na „Nový Týn" ke kostelu sv. Christofora,
starý chrám osiel a pustl. Veliké požáry mstské r. 1628 a 1640 dokonaly zkázu. Na míst jeho posta v'en jest kíž. Pknou ozdobou Mamístní

kostel

sv.

Kateiny

—
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námstí jest prostranná, dvoupatrová budova mštanské
prelí nese mramorovou desku k poct svého zakladatele,

lého

V

nho dkana

školy.

osvíce-

Karla Vinaického.

Nad domy „Starého lyna" zvedá se na ostrohu „Bedichv sad"
— kolébka pvodního T5'na. Star\' hrad dodnes rýsován jest ve svém
základ vj-sokým valem, elícím k jižní stran a hrubým náspem na
stran k mstu. V^e XIII. století promnna byla devná stavba
zdný most o dvou
v tvrdou, kamennou tvrz. Z té doby má pvod
i

V

dobách vlády biskupské
bydlel zde purkrabí panský, v XV. a XVI. vku byl zámek hlavním
sídlem rodu abelického. Válka ticetiletá zpsobila asté obléhání a
obloucích, jediný zbytek bvvalého zámku.

zánik hradu.

Z

trosek jeho povstal

pi pravém behu

eky

zámek

nov\'.

Na

jižním konci

msta

císaská solnice z r. 1593. Rozlehlé
pdy její byly kdysi bohatým skladištm císaské soli, jež od
Ferdinanda I. pivážena byla do Cech ze Solné Komory. Z Horních
Rakous do Budjovic zasílaly se beky solní vozmo. V^ Budjovicích
pekládala se sl na lodi a vory, jež svezly ji po Vltav k Týnu a do
Prahy. Císaskou konkurencí znien byl obchod solní v sousedních
Prachaticích. Za to však rozkvetla msta pi vodní dráze Vltav\'. Budjovice a lyn. R. 17()8 pistavna byla na levém bebu eky proti
starší solní budov „solnice" nová. Stavbou železnic podlomil se prvoz Vltavou a zárove blahobyt msta.
Severn od .nové solnice" jest skupina dom „Malé Strany".
Tento tetí díl msta, již v století trnáctém pode jménem vsi s ostatní
obcí spojený, má souvis k mstu po nákladném, železném most, zízeném r. 1891. V nejsevernjší ásti T\'na, pi znanjším spádu eky,
zužitkuje se proud na prospch tí strojních, válcových mlýn a pil.
K 2 mlýnm pravého behu piléhá budova státních úad. Ostatn
jest pravý beh severn od Týna osazen jenom spoe. Pl hodiny
pod mstem sedí drobné samoty „Semen ec a „u Masák" v ele
ostrohu nad Vltavou a ústím Lužnice, s roztomilým pohledem jak na
msto tak na zelené vlny horské, dmoucí se za Nezdášovem. Hluboko pod nimi. ve stedu zušlechtného jesepu. jejž svírá stok obou
proud, blá se arcibiskupský Nov\' Dvr.
Za mlýnem „na Koenským", skrytém v hlubokém, vábném
údolí Vltavy pod stnami .Kalvárie*", probíhá eka 9 km opuštným
eištm od všeho ruchu. Teprve v Pašovicích stýká se zase s lidmi.
Chudiká tato víska s lidem vtšinou plaveckým pistavila své chaloupky tsn k proudu jako severn s ni sousedící Hladná, Nový
ml5'n, samota Stonek a Rejzíkov s památn\'m brodem z války
ticetileté, jež jsou poslední pobežní sídla okresu.
Více života vidti jest pi okresních silnicích. Nejvtší spád dopravní ukazuje silnice do krajského stedu Budjovic. V smlých
stojí

stará

as

i

—

53

-

pekrauje horské pásmo podél levého behu Vltavy,
drobné chaty nkolika samot, dotýká se ZvrkovMC, rozloženj^ch
na náhorní pláni, a vbíhá do vsi Bezí (356 ob.), od msta 6 km

serpentinách
míjí
již

vzdáleného.

jest „Vysok- Hrádek", zámek s poplužím.
vladický rod ze Bezí, v okolí rozvtvený.
hospodaili na Hrádku Jan a Mikuláš Reudlové

S obcí spojen

Ve XIV. století sedl
Poátkem XVI. vku

tu

Ušavy (1520) a Jan Nabechovský z Nabechovic (1526). Léta 1556
pevzal statek Zikmund Malovec z Libjovic za 2825 kop. Rod jeho,
r.
1760 do stavu svobodných pán povN^šenS'. udržel si zámek zdejší
potom. V století devatenáctém vystídalo se na Hrádku nkolik
majitel. Nyní náleží rodin Sailerov.
z

i

-

Kmínem

KoOinem
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ob.) pi Netolické cest, odštna nejjižnjším jejím konci. Jiná odboka od této. hned /:a Týnským vrchem, leží celkem rovnobžn
Probíhá na jihozápadu od msta
s tratí \'odansko-Týnsk dráhy.
samoty Záluží a vine se znan zv\''šeným terrénem (504 m) k Temelínu (590 ob.), k nmuž sluší allodní dvr hrabte Berchtolda. A' Temelín št])í se silnice ve dv vtve; západní spadá ke Lhot (212 ol).),
pekrauje zde železniní traf a smuje k Protivínu. Druhá vodanská
ást silnice sbíhá po klidném svahu k Sedlci a podél Malešic
k Chvalšovicm (3i)5 ob.). Allodní dvr. náležející dnes knížeti
ze Schwarzenberku. byl ve trnáctém století tvrzí Jetcha z Chvalpující

(187 ob.j a

se od

V

Budjovické

XV.

vku

(231

silnice

dostal se

statek

k panství

Libjovicm

a teprve
Libjovic, jenž
\'e Chvalšovicích
skoupil drahn a vystavl novou tvrz, stavení jednopatrové s trojím
títovím. Syn jeho \'áclav prodal dne 4. ervence 1616 své sídlo
kostel na Bílé Hrce \'áclavu z Malovic na Ditni
s píslušenstvím
Po bitv na Bílé Hoe pešly Chvalšovice s Dilní
a Vlkovech.
k Hluboké.
Asi 2 km jižnji blá se do širého okolí kostel sv. Štpána na
Bílé Hrce. Zveleben byl zvlášt péí rodu Malovc, kteí mají zde
své hrobky. Pknou ozdobou jsou vži staré zvony ze století šestnáctého.
\' dobách husitskNTh sloužili zde farái
I''ara ])i pominu se tu r. I.'>84.
\'
])od oboji.
as \álky ticetileté obdržel kostel, ped tím opuštn\',
samosLalnou správu katolickou. Ke konci století sedmnáctého vlivem
patronátu Schwarcenberk pevedena sem byla ást osadník od
kostela ktnovského. Pi kostele jest trojtídní škola pro okolní osady.
Severozápadní ást okresu má souvis s mstem hlavn po cest Písecké. Tato bžíc z Týna 4 km podél Vltavy pekrouje od Bohonic
tekoucí potek \- údole „sv. Anny" a šplhá po srázném boku horském
k temeni |)lán. z niž rozhlíží se slušn stavná ves Xezdášov (302 ob.),
staré, sla\né sídlo Koensk\-ch z Terešova. Pro úast na |)ovstání
eském zabrán jim slalek a dán r. 1622 Sezimovi z \'rlbv. R. 1757
pešel XczdášoN' do rodiny Schtz a léta 1785 získal jej Prosper hr.
Berchlold. v j(>h()ž rodu jest
dnes. Jednopatrový zámek hrabcí, stojí
šovic.

ddickou smlouvou Zikmundovi
pikoupil k Chvalšoxicm
Bezí Hrádek (r. 1556).

r.

1548 oddlil

se

z

i

i

i

na míst

osamle

t\-rzi.

Obklopen

jest

úpravným sadem. \'ýchodn za

vsi stojí

nynjší své form pochodí z r. 1682.
Roku 1704 oddlen byl od duchovní správy týnské a zízena tu fara.
S ní spojily se obce Oujezd (243 ob.) pod troskami kdysi ixrdéiio
farní kostel sv. Trojice; v

hradu i)ana Z;i\ išc z Robné (XIII. stol.), jeho rodu a od r. 1401 Petra
Koenského. Slaxlice (00 ob.). Karlov. \'šemyslice (238 ob.).

^'šete
hájek.

(170 ob.), (jbjimající úpatí lesnaté Zdob}' (571 m), jižnji Pexkém sousedství s hranicí okresu píseckého jest Albrech-

\'

-
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školou a bohatým nalezištm pedhistorických rov. Kostel farní sv. Petra a Pavla náležel podacím pánm
z Újezda, pozdji, v dobách protireformace, spravoval jej dkan týnsky.
R. 1785 zídila se zde lokalie s patronátem hrabat Berchtoldu nezdátec

(705 ob.),

s

trojtidni

šovských. Od r. 1858 jest pi kostele správa farní. Zajímavý jsou náhrobní verše tamního hbitova, vystihující namnoze velmi vtipn životopis zesnulých, jimž jsou vnovány. Zcela severn, ti tvrti hodiny

ód Týna v zeleném údolí Lužnice, jsou Kolodje, ves, avšalv srázem
malomsta (710 ob.). V prvé polovici XVII. vku byl tu pou/c pívoz
s krmou, pozdji také dvr. Vše náleželo k panství Beznickmu,
pozdji Janu Cabelickmu na Týn. Syn Jánv, Adam, vysUu r! zde
s mlýnem a mostem do rukou
tvrz. iíoku 1625 pešlo zdejší zboží
i

ZA.MEK

\-

KULODKIICH.

Jana Meucelia z Kolsdorfu. r. 1627 ml Kolodje Jan de \'ilt z Lilicndolu. potom rodina z Brandenstejn. Poátkem XVIII. stol. dostalo se
])ansivi

hrabimu

rodu \'ralisia\

upra\il

pi zámku

kapli

s\-.

Anny.

z .Milrovic.

Okolí pi

František Karel

ece zdláno

(

I7.')7— 41

)

jest v stinný

vodotryskem ped frontou barokního zámku ve velmi pkném
Nedaleko zámku jest synagoga z druhé polovice X\'II. vku.
V tom ase rozkvetly Kolodje, zvlášt píchodem židovskS^ch obchodník. Dnes prozrazuje býval\' ruch slušný poet zabednn\(h krám
a sklepení. Obec nenáhle se vylidujici. má vedle 675 obv\ atel kes(anskych 35 žid: sdružené obce okolní mají zde trojtidni kolu. Ke
Kolodjm na severu piléhá \'estec (147 ob.), na návrši, k severozájiadu hrabcí popluži Homole, vzdálenjší Hosti (512 ob.). Hladná
s drolinými samotami v okolí, Doubravka a Doubrava (404 ob.)
(^Wd ob.)
s d\()jtídní školou.
K severní stran leží K o lom
sad

s

skupeni.

ie

—
a

Chrášfany

(365

ob.),

.56
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nejse-

obec v okresu. Kostel
zdejší sv.Bartolomje zaznamenán
jest v^e století trnáctém. V dob
války ticetileté spojen byl s dkanstvím týnsk5'm. R. 1724 obnovernéjši

vila

zde

se

fara.

tytídní škola

a

A"

míst

jest

dvr

allndni

knížete Paara.

V\'chodní polovina okresu

má

mstu

tišemi dkladnými
Pi táborské silnici, hood Týna (k severu), vidti

pi^ístup

k

silnicemi.

dinu
jest

na

širé,

bezlesé pláni zbytky

násp krom nkolika obytných
stavení v podob slušného dvorce,
zvaných Depot. Zbyly tu
kého tábora vojenského,

z xeliz

dob

Maric Teresie, jež zde každoron
ukládala cviiti císaskvm dlo-

KOTUXI).\ ZA.MKU

KOLODJÍCH.

\'

sielcum. sama

xýkonm

osobn

také

Dv

pihlížejíc.

laboratoí na prach vybuchly tu r. 1753, zpsobivše
v.

ztráty na budovách
na lidech. Místo neštstí
nedaleko samoty .Siroin"
a obce Smilovic oznauje
mohutný i)omnik _Boží mu\

i-liké

i

ka",
I

hned jiotom zbudovan\'.

ipudiU k západu

dvr

l)iskupsk\'
\

na míst

ice.

iiceiilelé

jest

vsi.

zaniklé,

arci-

Jarošove válce
a

Xet-

clunice. rodišt hudebního
skladatele

mjší

dvr

Komzáka

st.

sluší panství

Ta-

Ko-

lodjskému. Obyvatelstvo pi
Z.A.MEK

PED

\

KOLODJÍCH

PADESUI

LF.TYi.

jihovýchodu
ii-si

s

bydlící,

jvnem

spojeno

silnicí vesel-

Tato 2 km
pravá vyhne se

skou.

za

mstem

Peicm
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dot\''ká

se

samoty „Malé Varty"

tideikommissnímu dvoru kn.
Schwarzenberk Bra novicm — kdysi majetku Býšovc a Cabelick\'ch,
pojí se s cestou, vinoucí se od Dolšic (201 ob.), probíhá
Beicemi (271 ob.) a zapadne do Žimutic (211 ob.). Stedem vsi
bývala tvrz vladyk ze Žimutic. z nichž Držkraj (f 1412) byl poslední.
Potom pešlo zboží na rodinu Kraselovskou. Roku 1508 koupil Zimutice Jan Cabelick}'. Od konce stol. sedmnáctého náleží tvrz. zmnná
\c dvr, ideikommissu knížat ze Schwarzenberk. Pi tvrzi býval od
pradávna kostel sv. Martina. V zápisech uvádí se k r. 1261. B\'val
hrobkou sv\'ch pán. ^' XVII. stol. byl filiálkou kostela na Modré
Hrce. R. 1785 osamostatnl jako lokalie. r. 185.5 jakožto fara. \' obci
jest trojtídní škola. Na náhorní planin k zájiadu jsou Horní a Uolní
Knížeklady, jižn pak Stipoklasy (116 ob.). Poezaný (251 ob.)
a Poížence s Tuchovicemi (170 ob.), pifaené k Modré Hrce
(145 ob.), vynikající z jejich stedu z\lášt kostelem P. Marie. Znám
z

(136 ob.),

—

jesl již

\-

r.

1354.

Patronát

má

kníže ze Schwarzenberk.

Pi chrámu

Schwarzentvrt hodiny xýchodn. pi
bersk\- zámek Bzí. s kaplí sv. Floriana, dvorem fideikommissnim a

jest trojtídní škola.

silnici, jesl

obcí (.342 ob.) téhož jména. B\'val sídlem bohat\'ch Hozlauer z Hozlan.
Rozsáhlé panství do nedávná samostatné, spojeno jest dnes s velkostatkem Tebosk\>m. Hranice jeho rozpíná se až do okolí Týna
k Branovicm. k severním obcím Cenkoxu a Zahoí, Krakovs nedaI(Mš;ým dvorem Koníkovém a k nejvýchodnjší obci
okresu, Hartmanicím (2l4ob.). V nejbližším okolí má zámek Bzí své
lány u Sobtic (III ob), starobylého sídla vladyckého, jižn pak
u Popovic a Zvozné. v té stran posledních obcí okresu.
Nov upravená silnice podél pravého behu \'ltavy pímo k jihu
spjící umožíuje lepší spojení Titímu (185 ob.) a zvlášt Hnvkos
vicm (305 ob.), s arcibiskupským dvorem a tvrzí. Založil ji Jeronj^m
Hozlauer ke konci stol. X\T. u vsi. již ve XIII. století pi bezích
Mtavy se rozkládající. R. 1620 zabrán byl zámek vojskem císaským
a po krátkém hospodástxí Jana Castorala dán byl arcibiskupu Loheliovi.
vStejn pati arcibiskupství v tomto smru prostírající se lesy
l)i Hrozovicích (260 ob.), nejjižnjší obci Týnské.

icm

/ Saka.
XLVIl.

OKRES VESELSKÝ

ást poíí tiché Lužnice. Tato vine se mezi etnými
a zátoiny; od
xýtoky se sesiluje. tvoí znané
Veselí uchyluje se od pvodního smru pímo k severu. U nádraží Veselského má její pra\ý beh výši 403 m. odtud znan se snižuje. V Mezimostí
zabírá nevelkou

rybníky,

jichž

tn
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její družná Nežárka. Celkem pevládá v úvodí smr severovýchodní a jihozápadní (Nežárka výjimkou) a smrem tím vypínají se i nevysoké pahrbky vypnuliny eskomoravské. Charakteristickou známkou
tohoto okresu jsou opt Blata, nejúrodnjší to krajina \- celém jihu, rozkládající se zde nejvíce v západní ásti okresu. Vlastní , blata" jsou rozlehlé, vysokou travou porostlé louky, které pod travnatým povrchem mají
veliká ložiska rašeliny. Charakteristickou rostlinou Blat je siln vonicí
.renská chvojka". Z rašeliny vyrábjí .borky" k topení. Les nejvíce
Pda je úrodná, obilná. U Veselí daí se
je u Borkovic a u Reice.

sesiluje tok

\'E.SELÍ X.AI) I.UŽ.XICi

známému
Veselí,

dašov

Prmysl

je zastoupen
ralinerii liliu a sladovnou \e
továrnou na hedvábné látky, na pouzdra a pivovárem v KarKeici. mlýny a j. ()l)chodu slouží železniní uzel ve \^eseli
zelí.

druhého místa v echách) a erární silnice na ti strany se
^' okresu jsou dv školy mesiánské; stedních škol ne;ii.
V církevním ohledu náleží okres k vikariátu sobslavskému, v politickém k hejtmanství teboskému. Okres itá v 28 polit, obcích 14929 ob..
(nádraží

rozbíhající.

Msto

NAD

VESELÍ
LUŽNICÍ rozkládá se na výšin nad ústím Nežárky po volném iázu až k farnímu kostelu sv. Kíže, jenž stoji na
nejvyšším míst a z dálky podobá se hradu. Poloha místa hodila se
pro kostel ohrazený ili kostelec, jakéž našim pedkm ve staré dob

-
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poskytovaly útulku ped nepítelem, ano zdných hrad tehda ješt
nebylo. Byl-li ve Veselí takovN> kostelec, není známo. Nejstarší ásti
kostela je portál na stran jižní. Klenba lodi je z r. 1658, chrámoxá
pedsíi z r. I.S42. V kostele poutá pozornost naši hlavní oltá z konce
XYIIT. století. O kostel opírá se vysoká hmotná vž. vystavná roku
1598 nákladem 1880 kop. Roku 1724 byla opravena. Pod vží je kapUbožího hrobu. Zvony jsou z let 1493. 1503, 1597 a 1662. Pi hbito\
roku 1759. Budova staré radnice
pvodn vystavna byla ve slohu renaissannim. Roku 1617 dostavna
])Ovy hoení s vynaložením 1.583 kop.
V r. 1764 vyhoela však opt a pi

je

kaple ..Kalvárie"

oprav promnno

s

náhrobkem

bylo hlavní

z

pr-

elí ve slohu barokovém a budoxa

opatena vžikou.

pkn

V

oknech jsou

železné míže.
záloženský, také re-

pracované

Vedlejší

dm

naissanni, má ti vžiky ze XVI.
Pi
století a nese zbytky sgraffita.

mlýn se tymi barokovS'mi štíty a letopotem 1613.
Za radnici na levém behu

ece

Lužnici

eky

je

jsou louky, jimiž se vine Bor-

potok. Nedaleko od jeho
pahrbek
zvan\' .,'ralí'', hluústí je
bokým pík()])em a náspem od strán
oddlen}'. Zde stávala ve XIV.

kovský'

století

královská

avšak vžemi,

tvrz.

sice neveliká,

ohradou,

píkopem

moály dobe chránná. Ze staré
ohrad\' vyoralo se nco kameni

a

KO.STFL

\':

VE.SELI

N. L.

s maltou.

Veselí od nepamti patilo mocným \'itkovcm a to té pošlo^li.
jež se psala z Rožmberka. První nám známý držitel, pan Vok z Rožmberka, daroval klášteru \\všebrodskému (který sám založil) kostel \r
Veselí, odkudž tamni opatové vykonávali zde až do roku 13,59 prá\ o
podací. \'ok odkázal A^eselí manželce své Hedvice ze Šaumburku, ;;le
svn její Jindich je pak vy vadil. Tehda dostalo se A'eseli ku statku ni
královským a král ^'ácIav II. klášteru vyšebrodskému roku 1302 zmí-

právo na kostel Veselský znovu potvrdil. Následující djiny \'enám známy, až zase za vlády Otce vlasti Karla. Týž ])aselí
novník potláxal sem r. 1359 faráe a r. 1362 udlil msteku prá\ a
královská. Ješt za živobytí Karlova držel Veselí syn jeho \'áclav (již
roku 1369) a zastavil je roku 1378 s poplužim. clem, podacím, popra-

nné

nejsou
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Oslovem Jaškovi st. z Mezimosti, ale brzy na to
z Rožmberka a r. 1390 zástavou Vilémovi
z Landšteina. Z té doby je poslední zpráva o zdejší tvrzi, kteráž nepochybné byla opuštna.
Na poátku XV. století držel Veselí Jindich z Rožmberka a po
syn Oldich, známý z prbhu boj husitských. R. 1421 vypálili
msteko Adamité. Tehda spravováno bylo msteko úadem sobvou a lesy

i

se vsí

dostalo se Veselí Jindichu

nm

siavsk5'm a zakoušelo
jeho Jana.

T\'ž

Hradecké velmi
i

msteko

mnohé škody

držel se

nejen za Oldicha, nýbrž

mu škodno. Roku

\'eseií.

R.

1477 vzalo

i

za syna

proež od posádky
v ervnu vypáleno od ní

podbradskou,

stranou

1468

msteko

novou škodu

tím. že tu

na

^^.^^^^^^-^

RADNICE

\'l-:

\'K5EL1

NAD LrŽNKl.

výpravé krále Vladislaxa do Rakous lid štikoNský a zmrzlikovsk5' vozy
špihoval. Týž král r. 1491 všechna práva na Veselí Rožmberkm ddin daroval, odkudž drženo msteko potom k panství Teboskému.
Nyní žije ve Veselí 1.S4 oby v., z nichž se 1542 piznává k národnosti eské. Je zde okresní soud. berní úad. rafinerie lihu. sladovna.
obanská a okresní hospodáská záložna, mesiánská a obecná škola.

V samém

sousedství za

ekou

leží

MEZIMOSTÍ, rameny Nežárky tak protkané, že by se mu název
dobe hodil. Barokní kaple sv. Floriana je z roku
, eské Benátky"
171.; po ohni v r. 1862 opatena byla gotickou vží. Jiných památností v msteku není. ale nkdy tu bývaly t\rz a dvr. Lidové názvy
nkterých domk posud na dvr u])ominaji (na ralcjn. stodlka, u Mar-

-
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tin ve chlív). Zajisté v tch místech dvr se rozkládal. A ponvadž
máme mnoho doklad, že tvrze stávaly pi dvorech, mžeme souditi.
zde tomu tak bylo, ponvadž tu místo píhodné na ostrov mezi
že
vodami se nachází. Mylné a neodvodnné je domnní, že nkdy
býval v Mezimostí kostel a klášter sv. Kateiny.
i

Tvrz zdejší byla pvodním sídlem pán z Mezimostí, kteí mli
ve znaku psa v levo hledícího. Z nich se r. 1322 uvádí Jeník z Mezimostí, který byl ve službách pán z Landšteina. Pozdji vyskytují se
dva brati Jeníkové, nejspíše synové jeho. Starší z nich získal r. 1378

STARÝ MLÝN VE V:SELI NAD

LUŽNICI.

Veseh. Máme za to, že Mezimostí dostalo se Oldichovi ml. z Hradce, který také Drahov, nkdejší zboží Jeníkovo, držel,
Landale brzy potom drželi totéž zboží Dobeš z Mezimostí a Litold z
Mezimostí
msteko
tvrz
a
že
víme,
onom
O
šteina, oba Vítkovci.
prodal r. 1380 Oldichu z Rožmberka. Ale ku konci téhož století držel
zdejším
je Vilém z Landšteina, který roku 1398 daroval
odúmrti a dovolil jim vaiti piva a dlati emesla. Brzy potom dostalo
se Mezimostí opt pánm z Rožmberka, ktei je trvale pipojili k panz Rožmství Teboskému. Jisté platy na msteku daroval Jindich
zádušní
mše.
na
Ústí
1412) klášteru v Sezimov
berka
zápis na blízké

mšanm

(t

Za vlády rožmberské tvrz zpustla a hospodáství pánm se nevyplácelo. Z té píiny Jan z Rožmberka prodal dvr se vším pišlui

—
še-nstvim

žím,

sob

kteréž

jakož jest tvrz

Nyní

msteka

obyvatelm

v

žije

vymínil

-

Mezimostí za 60 kop groš. Mezi zbo-

a ze smlouv}' trhové

vyal,

byl

i

„kopec,

Roku 1644 povýšeno Mezimostí na msteko.
je zde právo várený pi\ovár. mlýn a fili-

byla*".

nm
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1706 oby v.,

álka sobslavské spoitelny.

Severn od

Veselí je vesnice Z i š o v s 207 obyv. a ješt v\'še
kostelíkem sv. Václava, daleko do kraje viditelným a
\\'eisov\'mi „Blatáckými písnmi'" zvnným. V kostele jsou etné
náhrobky, z nichž nejlepší co do provedení je náhrobek Adama ml.
1) r

á c h o v

Vratislava

s

sakristie, z erveného mramoru s lat.
Témuž svdí náhrobní kámen v presbytéi^i.
Bedicha A'oraického z Pabnic. Za hlavním

z Mitrovic u dvei"í

nápisem. Je
vedle nhož

z

r.

je

1617.
jin\%

TKI.OOVICNA

i

SOKOLA VE

\'ESELÍ NAlJ LUŽNICÍ.

je kámen Judity Kateiny ísnické (f 1662). u oltáe prostrankámen s podobiznou Kateiny Vratislavovny z Bšin (ý 1615) a

oltáem
ního

vedle jin', dále pak náhrobek s podobiznami dvou dtí Jana ml. Vratislava z Mitrovic (t 1605). Na vži visí zvony z r. 1413 a 1861. Na
kraji vesnice na poli xypiná se staveni staré tvrze, nyní sloužící za
s.vi)ku obilní.

Ves Dráchov

historickou zprávu o ni

nejspíše je pradávného

máme

teprve

z

r.

1359.

pvodu,

a

první

kdy se pipomíná

Ol-

Bráchova jako patron zdejšího kostela. Od nho koupil ves
Pibík, kter\^ se pak odtud také psal a r. 1367 a 1369 podával sem
nového faráe. ,8 dcerou jeho Annou získal zboží Jan z Pacova. jenž
ml dlouhý spor s faráem zdejším Jakubem (1392-1403). Následující
dich

z

Byli to Ondej z Pohnání (1403), Slávek
Jindich Lcfl z Lažan (1416). Jindich z Nadjkova (1416) a syn jeho Jiík z Vyhnanic (1428—1447), pedek I3rá-

rychle

držitelé

Bažant

z

se

Vyhnanic

stídali.

(1413).

-
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chovskvxh z Dráchova. kteí mli ve znaku lidskou hlavu s oslima
ušima. Okolo r. 1450 žil Petr z Dráchova a koncem téhož století Jindi^ich z Dráchova, který r. 1482 prodal plat na lidech v Dráchové kar. 1850). Synové téhož
Hynek. Václav a Ctibor prodali tvrz se dvorem, vsí a písl. r. 15U5
Kateiné knžn Minsterberské, rozené ze Sas. Po ní ddila Dráchov
dcera Anna z Hradce, jež odkázala jej vnukm Jáchymovi a Zachariášovi. Ves držena napi^ed k Hradci, po té k eici. Tvrz byla ješt
Patronem kostela zdejšího b\'val v
r. 1552 neporušena.
1594 — 1773
rektor jezovit jindichohradeckých. Nyní je zde 552 oby v., obecní škola

pianství ve Veselí. (Záduší to udrželo se až do

1.

a mlýn.

V

lese

Klobasné u Mezimostí nachází se pohanské pohebišt

Domnnka,

asi

\TI.— IX.
bývala tvrz, je mylná.
p e c,
osada severn od Mezimostí. má 444 obyv. a školu. Východn od ní
Roku 1402 prodal Jan Zoubek
je ves D o i o v s 2.52 obyv. a školou.
ze

stol.

Samosol ást

ze

vsi klášteru

Dráchova a prodala

ji

r.

i

Teboskému,

ješt njaké platy od Beneše
z

že tu

z

kterýsi

Komaic. Jinou ást

tu

vymnil
Vychna
Sobslave. Po

r.

1412

\si držela

1445 kterémus sousedu ze

zrušení kláštera Teboského pipadl Doov k panství Teboskému.
Nedaleko Donova je ves Ú j e z d e c. v niž za starých dob také tvrz
b\'vala a to ve stranu severní. V XV. století vládl na ní Oldich Fifka
z Vydi, jenž na ní zapsal vno manželce Alén. Táž zapsala je pak
roku 1482 Jindichovi z Hradce, jemuž snad již díve ves byla pro-

Záhoí

je ves
a nco dále pi silnici Pleše>
roku 1382 koupeny pro Petra z Kíšova a r. 1394 prodány Kaen,
vdov po Dobešovi z Mezimostí. ^' 1. 1414— 1419 sedl na Pleších Jan
syn Sezema, jehož synové
z Ústí, pedek Sezim z Ústí a po
prodali Pleše k panství eickému. ^'^ XVI. století drželi Pleše Špulíové z Jiter a potom dostaly se zase ku Kardašov eici. Pi téže

dána. Stranou Újezdce

jež

nm

silnici leží

msto

EICE

mezi etnými rybníky, z nichž ,.\'elk\''"'. asi
tvrt hodiny
rozlévá se do plochy bOha. Na
je rozsáhl^ pvabn}' ostrov. Jeden rybník slov Kardaš a do nho tee potok téhož jména; od tohoto potoku má Reice píjmí. Msto skládá
se ze dvou ástí: Malé (nkdy Dolní) a Horní Stran\'. Každá ást
mívala svoji vrchnost. Držitelé Dolní Strany mli sídlo na hrad, kterxstával asi tvrt hodiny cesty od msta za hbitovem, kde posud hradišt se spatuje. Chránno b\'valo na severu a severovýchod píkopem a náspem, na západ moály. Na poátku minulého století
stály ješt ásti hradeb a spodek vže, v niž našli uhlí, stepy a špejle,
na kuchyni ukazující a také nkolik eských groš. Kostel sv. Jana
Ktitele má dva staré, do vže vedoucí portály a vž z roku 1620, po ohni

KARDAŠOVA
nad mstem,

nm

-
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1814 nov pikrytou. Ochoz dláždn je náhrobky z kostela. Zámek
1720— I75v5. Na námstí je pomník Botverhrann' vystavn byl v
leslava Jablonského (Karla Eugena Tupého), rodáka zdejšího. V míst
továrna na hedje 2641 obyv., mšfanská a obecná škola, pivovar,
vábné látky a obanská záložna.
Ve XIV. století uvádjí se páni z Reice, kteí mli \e znaku
ptilistou rži a tudíž k etnému a bohatému rodu Vítkovcv náleželi.
Z nich se k r. 1357 uvádjí brati Jindich a Ondej. Díl jejich dostal
se pibuzn\-m Sezimm z Ústí. z nichž na Keici se u^•ádi Jan, sedsyn Sezema, jehož synové Sezema. Zdenek.
ním na Pleších a po
r.

1.

nm

Fridrich a Jan prodali Pleše a snad i eici Jindichovi z Hradce.
náležel Oldichovi z Hradce, jehož synové OlDruhý díl

eice

dich, Jan starší a Jindich se o zboží rozdlili, ale v bratrském pokoji
podíl svv^ch nepožívah. Jan udlil Horní Stran roku 1407 právo, aby
mohli o statcích íditi a lidi propouštti a pijímati. Na zboží eickém
zapsal peníze choti Katein, od níž je r. 1429 syn Menhart koupil.
Tento scelil pod svou vládu cel\' díl hradecký na eici, což po

nm

Za Jindicha IV. panství valn rozmnoženo: vdova
po svnu jeho Adamovi, Anna z Minsterberka odkázala panství roku

držel svn Oldich.

Jáchymovi a Zachar\'áši, z nichž onen, dostav eici na
svj díl, vyprosil jí roku 1556 dva výroní trhy. Tvrz zašla asi již
drženo k panství Hradeckému. Syn Jáchymv
v XV. století a
dcera jeho Lucie
Adam obec r. 1570 a 1591 obdail výsadami, což
Otilie, chot A'iléma Slavaty z Chlumu, r. 1614 uinila a roku 1628 roboty umirnila. Slavata všechna práva vStrany Horní rozšíil roku 1632
i
na Stranu Dolní. Pi dlení pozstalosti slavatovské roku 1693 odtržena Reice od panství Hradeckého a dostala se Marii Markét hrabnce Gotzové, po níž r. 1695 ddil syn Karel Josef a vystavl tu
nový zámek. Roku 1725 prodal eici Janu Ferdinandu hrab. z Kuf1545

vnukm

eiko

i

šteina, jenž

za Mšice.

ji

vymnil

Po

nm

1740 s

r.

r.

1746 následoval Karel

Josef sv. pán Jungwirth.
za Budišov a od tch

V

XIX.

století

eice

Janem Václavem

Ten
dob

si

ji

je

hrab. Caretto-Millesimo

hrab Sweerts

a

r.

17,52

smnil s knížetem Václavem z Paaru
panství majetkem knížat z Paaru.

dvakráte vyhoela.

Severovýchodn od

eice

jsou osady

za nímž na východ

Poho,

stranou

K

osada Plasná,

1

e n o v

severo-

u rybníka Velkého,
a Ždár Pluhv. Tato ves
východní cíp vyplují obec M os
má farní chrám Narození Panny Marie z roku 1717. jehož vž z daleka je vidti. Zadní ást kostela pochází z r. 1542; z téhož století je
ozdobné rýsování. V kostele jsou náhrobní kameny dtí Jana Vrchotického z Loutková z let 1.585 a 1594. Na stran východní od kostela
nkdy dobe zdí a píkopem obehnaná. Brána do tvrze je
stojí tvrz,
z doby novjší, také prjezd zdlán nejvýše v XVII. vku. Stílny a

tené

i

je

-
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okna vyhlédací posud pipomínají býval\' úel. Jméno osady je od
slova žár (spáleništ), nebof se ve starých dobách „Zax" nebo „Zziar'
píše. Píjmí pak je od rodu Pluhv, nkdejších držitelv. Z rodu toho
roku 1267 Oldich. 1379 jiný Oldich, 1381 Damian a 1399
Chval ze Ždáru. O tomto urcMt víme, že tvrz s poplužím a úroky na
vsi Ždáru držel, nebof 1. r. prodal platy na nich kapitole Vyšehradské.
Po
držel Ždár podle staršího zapsání Albrecht Rút z Dírného a
pozdji Prokop a Jan z Vojslavic, na to Václav a polom synové jeho
Heman a Mikuláš z Vojslavic. Pozdji držela Ždár Milá z Broumovic
a prodala jej roku l5vS7 Dorot Ostrovcové z Leskovce, po níž syn
Strachota Ostrovec z Královic následoval. Od roku 1577 nacházíme
Burjana,
Ždár v držení Vrcholických z Loutková, totiž Jana a po
na to vdovy téhož Markéty z Hrádku. Táž odkázala zboží Zikmundovi Kunrátovi Vrchotickému; roku 1635 prodáno skrze komissae
k tomu zízené Janu Ekerštorfovi z Hlaváe, jehož nástupce Václav
Albrecht prodal Ždár r. 1664 Humprechtovi ernínovi z Chudenic, ale
r.
1684 koupil jej od Tomáše ernína zpt a r. 1688 znovu prodal
Janu Jáchymovi Slavatovi z Chlumu. Dcera jeho Markéta prodala
statek r. 1692 Janu Jakubu Peceliovi z Adlersheimu, od nhož koupil
jej roku 1696 Oktavius Karel hrab Cavriani.
Ze Ždáru vede cesta k jihu pes Klenov a Plasnou do Mnichu,
rodové sídlo
vsi se 382 es. obyv., v níž b\'vala nkdy tvrz,
se
383
Mnich držel v XV.
první
uvádí
roku
Mnichu.
Z
nich
Ješek.
ze
století Vícemil z Jetichovic a syn jeho Hynek, po nmž zboží odumelo a od krále bylo darováno Jetichovi z Janovic a na to r. 1471
Jenci z Janovic. V neznámé dob dostal se Mnich pánm Hradeck\'m
a
a pipojen k eiku. \' okolí Mnichu jsou osady
Nitovice. z nichž vede silnice ku dvoru, zvanému Vesná. Nkdy
bývala tvrz, jejíž nejstarší držitelé známi jsou \"ilém a Hroch
pi
ze Lhoty, po nichž tu sedli (r. 1399) Kuneš a Rýnart ze Vesné. Pouvádí se

nm

nm

Smrk

1

Rehoinky

nm

tomek tohoto

R\'nart

Houska míval asté soudy. Roku

1523 uvádí se

na Vesné Jindich Litvín z Todn. V témže století dostala se Vrchotickým z Loutková, z nichž tu vládli Mikuláš a Ctibor a potom Burjan.
Syn jeho Albrecht statek pro úast v odboji evangelických stav propadl, naež prodán roku 1651 obci Hradecké a potom po 5 letech Jakubu Keclovi z Rotendorfu. Dcera jeho odkázala statek choti Volfu
Honigovi, od nhož jej koupil roku 1665 Ferdinand Vilém Slavata
z Chlumu. Dcery jeho postoupily statek str\'ci Janu Jiíku Jáchymovi.
R. 1691 dostala se Vesná jedné z nich, Marii Markét, zpt, ale táž prodala
ji roku
1693 Švarcenberkm. Od nich držena Vesná k panství Teboskému až do r. 1735, kdy ji Jan hrab z Kufšteina pikoupil k Reici.
Mezi Vesnou a Mezimostím je farní ves Draho v se 433 es.
obyv., školou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Zvení do zdi

kostelní

zaián

jo

žulov\'
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náhrobek dvou dli All)rehta \'alovského

Zvony na xeži jsou z let 1653. 17 lo a líi.'->l. Již \e XIW stol.
t\rz, vystavná od Dobše z Berve vsi farní kostel a mimo to
nartic. Ped tím ves píslušela k Mezimoslí. Dobeš
synové jeho
žek a jindieh psali se odtud „z Dráhová". Oba synové pilnuli k ueni
z

l'suši.

i)\i

i

i

B-

Huso\u a i)odepsali roku 1415 stižn\- list do Kostnice. Roku 1417 byl
pánem na Dráhov Vilém ze Zele. 1446 Jarka ze Stráže a po ní
dcery Anežka a Johanka. ást potom jiislušela ku vStráži a druhou

ml

od roku 1486 Jan Mráz z Radimovic. Tu koupil okolo r. 1492 Jinz Hradce a bud on. nebo jeho ddici získali
ást druhou, ímž
dostala se celá \'es k panství Hradeckému a pozdji ku Kardašov
Reici. Brzy potom tvrz zanikla a dvr rozprodala vrchnost lidem. I"ara
v X\'I1. století zanikla a osada byla i)ifaena ku Kardašov eici.
R. 1752 založeno tu kaplanslví, 1807 lokalie a 1858 fara.
Mezi Dráhovém a Ripcem je ves Zlu kov se 368 es. oby v. a
školou, rodišt vynikajícího dramatika eského Jakuba A'ojty Slukova.
jemuž zde bude zasazena pamtní deska. Xkdy bývala ve Zlukov
tvrz
ze Mnichu, od nichž prodána k Hradci. Naposled píslušela ves k Reici. Jižn od Dráhová je farní ves H a m r. také Hamr
Ostrov zvaná, s 207 es. oby\-., školou, kostelíkem sw Trojice a
zámekem. Kostel založen byl roku 1581 od Albrechta Valovsklio
z Usuší (t 15'>5), jehož náhrobek zazdn je u oltáe sv. Anny. \'('dle
je jiný náhrobek d\-ou dtí Petra Loubského z Lub. Dále od kostela
a chalup pi
stojících je ves se zámkem obdélníkovým, trojpatrovým, jehož zvláštní stavba starožitný ráz ukazuje. Jméno osady ..Ostrov"
je odtud, že se nachází mezi ekou a rybništm a pvodn \'odou na
všech stranách byla obklopena. Tady snad pebývali Adamité. kteí
roku 1421 vypálili Veselí, eici. Pleší a Stráž, ve Vale zajali zemana
Sorcc a na ostrov svém jej stali a do eky u\rhše za nohu pivázali.
Zižka vypravil proti nim s\j lid vedením Boka Klatovského, kterýž
i
sám od nich zabit. Konen však pece jsou pemoženi, mnozí |iadli
a 40 jich upáleno. Roku 1395 uvádí se Henslin, hamerník od \'alu.
odkudž vysvtlujeme si druhé jméno ^-si, a roku 1472 byl tady hamerník Mikuláš. Roku 1496 bylo již tady také zemanské sídlo, dvr
totiž,
který dostal za díl svj
ze Sobtic. Když potom doslalo
se zboží to \'alovským z Usuší, kteí tu \ystavli tvrz. poali se kol
tvrz(; lidé osazovati a tak vznikla osada.
Z rodu \'alovských drželi
tvrz (asi od r. 1525) brati Kunrát, Bohuslav a Jarohnv. ale pozdji
Bohuslav sám. Jeho ti dcery prodaly statek roku 1572 Markét z Hodjova. která jej zapsala choti svému Albrechtovi Valovskému. Týž
založil \- liamru roku 1581 kostel. Dcera jeho Anna vdána byla dó
rodu \'rchotickvch. Dti její prodaly statek roku 1598 Kryštofu Karlovi ze Svarová, jenž statek propadl, ten však prodán synu jeho \Viclavu

dich

i

Smrkv

nm

eho

,
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Hamr shoel (1627). Po Vojtchu Kar1645) držel statek Kryštof, ale prodal jej roku 1652
Ekrštorfové ze Svarová, jejíž dcera Kateina Barbora Loubská založila
Albrechtovi (1623). za ikMiož

Ann

lo\i (t

nový ..dvr v

lesích"

Václavu iMarkovi
svoji spustlou.

z

(patrn Dehetniki.

Roku

prodala

1677

statek

smutn proslul
Hamr roku 1714

Gerardu. jehož syn Leopold Jakub

nemravnou

ukrutností.

Od

nho

koupil

Václav Antonín rytí Goltz. utiskovatel poddaného lidu.
prodala statek roku 1729 rodu Švarcenberskému. Zámek

Vdova
r.

jeho

1696 opra-

byl r. 1728 opt spustlý. Jihozápadn od Hamru je ves Víko v
239 es. obyv. a školou, jež patí\ala k Hamru. (Jd ní pímo na
západ, avšak na druhé stran eky. je ves Bošilec mezi dvma velikými rybníky: Bošileckým a Horusickým, z nichž onen do plochy

vený
s

2()2-4 ha.

v roce

tento
1501)

439-3 ha

na gruntech

se

rozlévá.

zrušené

^^^^^^^^^^^HHHM^BM^...

vsi

Rybník Horusický založen byl
Oslova. Bošilec má 458 es.
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DOLNÍ BUKOVSKO se 1367 es. obyv., farním chrámem Narození
Panny Marie a modern zaízenou novou obecni školou, v níž zaloškolní museum. Nkdy b3'la v Bukoxsku
ženo
tvrz v tu stranu ke
Bukovsko bývalo pvodn zbožím královsk5'm. na nmž vysaBzí.
i

i

zena trhová ves.
jenž tu

Smnou

dostalo

se

roku 1323 Petru

z

Rožmberka,

Na ní asem páni sídleli. Pozdji
Bukovské s Tebofíským (ped r. 1412) a po

nepochybn vystavl

tvrz.

sloueno však panství
1672 pipojeno Bukovsko ke Bzí. Kostel po roce 1620 zbavený fary
r.
pivtlen byl k Bošilci. R. \785 zízena tu lokalie a r. 1836 opt fara.
Severozápadn odtud je ves Bukovsko Horní (obyejn jen „Horní",
„na Hornxmi" zvaná) s fil. kostelem sv. Štpána, kter\' b5'val ve XIV.

NAMÉSTI V BrKO\'SKr.

století farní (podací mli páni
Babynšti), v 1. 1669—1724 píslušel
k Modré Hrce. líoku 1724 hrab Václav Ignác Vratislav z Mitrovic
obnovil faru. ale penesl ji do Zálší. Kostel obnoven byl r. 1670. V
jsou náhrobky Eufemie Vratislavky z Hozlan (j 1590), Jiího Vratislava
z Mitrovic (t 1603).
dcery jeho Lidmily (t 1578) a Barbory (tl578).

nm

Zvony jsou z let 1594 a 1678.
Ves píslušela v XVI. století dílem k Bechyni, dílem k Žinumti-

cm.

Cabelický ze Soulic získal
onen díl a držel celou ves
Vltavou; posléze pipojena k Zálší. Ves Zálší je severn
odtud. Má 414 es. obyv., školu, kostel a zámek. Kostelík Navštívení
Panny Marie je z roku 1724. Vystavn byl kolmo na osu kaple sv.
Václava ze XVI. století, zbytek to starého zámeku. Jednoduché stavení nynjšího zámeku je také z r. 1724. Zálší je již dlouhý as mak

Jan

T\mu

n.

i

jetkem hrabat Vralisla\z Horniho Biikovska fara.

z
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Milrovic.

R.

1724

byla

sem penesena

Severnji je ves Kleaty. v\'chodn od
Zálší Mažice o 427 es. obyv.. osada blatská. á níže Borkovice
s 368 es. obyv. a školou.
ty osady píslušely ve XI\\ století
blatské. kvete dobývání
k Bukovsku. U Zálší a Borkovic, na
„bork". Pestrobarevný šat blatsk\'ch žen splývá v nepehlednou sm-

Ob

sici

pd

barev, ruce jen se kmitají a co chvíli ozve se vesel\\ rázovitx' blatský

ty krásné, ryze eské „Blafácké písn"
Jižn od Borkovic jsou bohaté blatské Sviny se školou a 353 es. obyv. a jihovýchodn od nich Ku ndr atice, jimiž jsme pehled osad v okresu
Veselském vyerpali. Zbývá nám ješt promluviti o .Blatech" spe-

popvek. Znáte

I

DOBVVAXl BORKP
Blata slov v širším smyslu slova celé širé okolí od Bechyn
Týna nad Vltavou až k Deštné a Reici a na jih k Sevtínu.

cieln.

a

V

užším smyslu rozumíme Blaty oblast osad Borkovic, Mažic, Zálší.
Kleat. Komárov^a, Hodtína a Svi, z nichž dv pedposlední nenázaležejí do našeho okresu. Jmenované osady jsou vesms rozsáhlé,
lidnné. Voda stahuje se z moál (odtud jméno .blata') do rybník
v prostedku vsi položen5'ch. Není tu však takových moál, jaké jsou
aneb aspo bývaly na Lomnicku. kde se skákalo z paezu na paez,
ale ovšem na t. z\^ „borkovištich" (kde se dlají borky) není ani tady
cesta dvakrát pohodlná a bezpená. Kroj blatsk\'. který pekvapil širší
veejnost svoji rázovitostí, pomalu již zde bude náležeti mezi cosi neznámého. Stavby blatské jeví stejnou svéráznost. Mají zvláštní rozpoložení a prelí zdné, cihlami kryté. Vedle stavení obytného jsou

—
dvíka na dvr.
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dále \rala a posléze druhé staveni s \vššim

zde naz\-vaná

prelím,

.malované", t. j. bud
nebo
di^evnými pracemi ozdobené. Ozdobné
vypoukl\'mi zednickými
prohnuté okraje štít pipomínají renaissanci X\'li. století. Bohužel, že
rázovité ty stavby ustupuji stavbám moderním, jako tomu je ku p.
v Borkovicích. Konené to budiž pipomenuto, že od r. 1906 Blata se
regulují, aby rozlrhlé ty lány rašelinné upravením v úrodná pole lépe
totiž

svi)ka,

sklep.

Štíty l)ý\aji

se zužitko\'aly.
/?.

Cikhart.

OKRES LOMNICKÝ.

XLVllI.

Stedem hejtmanství teboského, jižn od okresu Veselského,
severn od teboského rozprostírá se v rozloze 2()6'07 km", se svými
obcemi okres lomnický. \' sousedství jeho pi stran západní
a tém do polovice pi jižní stran jest hejtmanství budjovické, na
cípu severozápadním nepatrn hejtmanství vltavotýnské. Jest mezi
,'Í2"— .'^3" vxxhodni délky. 49"— 50° severní šíky, formy podélné, v po21

mru

2

-

4,

t.

j.

šíka k

délce.

A

tak

jako tvoí

tento

okres .stední

ást hejtmansuí teboského, tak jest plocha jeho také stedem známé
roviny teboské, táhnoucí s^ od Dol. Rakous na sever až k Sobslavi
a k Sudomricum u Beciiyn.
Celé okolí hlaxniho sídla \' tomto
okresu obklo])eno jest \íce jak 12 rybníky, z nichž mnohé, jako velký
Tis\-, Kocliov, Kaov bud pro svou rozlehlost nebo hloubku jezerm
osady ležící podél
se podobají. Avšak nejen okresní msto, ale
hlavního toku okresu, eky Lužnice, jako Lužnice, Klec, Frahele, dále
pi Zlaté Stoce Peseka. Záblatí. Pondraž a Pondrážko ítají do
svého katastru znan\' poet obecních
knížecích rybník. Behy
tchto rybník tvoí po xtšin na stranách mlích bažinaté okraje,
ba mnohé z nich navzájem souvisí mezi sebou toliko tmito moály,
kudy nemožno ani projíti. \' místech tch vidíme vynívati jen tu
i

i

a tam

kopeky pevnjší pdy. vodou

anebo

t.

zv. stxdí ukryté.

Za tmaxvch

nasáklé, sítinami bud porostlé,

veer

nebo nocí nelze se

tu

známým chodcm vydati bez oba\'y na cestu k
mezi rybníky. Stalo se. že chodci tu snadno sešli z uzounkých cest
a \' bažinách tch našli svou smrt. Takovvm nebezi)cným okolím
tu /\l;išt vyniká nejjižnjší obec okresu Peseka.
ani

nkterým osadám

Roz-hraní mezi okresem tebosk\'m a lomnickým, vlastn pirozenou hranicí mezi tmito okresy tvoí rovnž rybníky, z nichž jeden
jmenovaný t. j. Kaho\- (o 1,56 ha), jiináleží okresu lomnicl^ému.
již
druhý Rožmberk, (o 122 ha), okresu teboskému. Oba tyto rybníky
jsou na hranicích ásten svvmi behv tak u sfbc, že hráze tu iní

—
vjezd, jakousi

šiji

okrosu

v.
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teboského do iomniekého

a sice erárni

lmilo Zlalou Slokou, což jedno vedle druhého
jest paraleln u sebe. J(mi as |)0 . m vzdáleno. Ryljnik Rožmberk se
svou mohutnou kamennou hrázi r. 1662 vystavnou — (na pat 80 m
širokou. VÍ m vysokou a 2600 /« dlouhou) — na niž pnou se ohromn,
staleté dubv. piléhá na severní své stran ku katastru obce Lužnice,
k niž náleží t. z v. rožmberská „Bašta" s bobrovnou. z kamene vystavenou. (Zdržovali se totiž zde, též na Noxych ekách a Nežárce, as
silnici,

dráliou a mezi

,

do r. 1876 bobi, naež vyhynuli). Na v\-chod od této Bašty, roxnž
na severní stran tohoto rybníka jest r. 1787 upraven H) m širok\'
kamenný splav, kudy eka Lužnice odtékati mže stedem okresu, na
sever k \"eseli. Xizké behy této klidné a tiché eky jsou místy ma-

lebn listnat\'m stromovím porostlé a poskytují mil\' pohled. Mocným
dojmem psobí též pohled na rybník Velký Tisy o \\'M ha s velkým
ostrovem Lsy a s eln\'mi jin\'mi menšími. Naši umlci malíi, jako
I

(

V".

Kaván.

Jansa.

vdné

)

Lebeda

našli

zde.

pi Lužnici

i

jiných rybnících,

svj šttec.
bhutou vodou v okresu jest Zlatá Stoka
tekoucí od Chlumu-Pilae kolem Tebon.
z r. 1,506. jakxsi prplaw
oblouku kolem západní strany \'el.
Rožml)erka a Kaova, dále
partie jjro

Jinou

dležitou,

\-

Tisého. Koclíova k okres, méslu Lomnici,
této Stoky,

naež spje

draži (na lev. i).).

jež jest

na pravém

behu

pravém behu) k Ponb.) a vrací se po vykonané

k Záblati (taktéž na

1'ondrážku (na

pr.

významné své úloze hlavn v okresu lomnickém, poblíže horusické
Opanou úlohu konají Nové Reky. jež
..Bašty" zpt do Lužnice.
1.^84
Štpánkem
za tím elern. aby odxádly |)ebyzaloženy jsou r.
tenou vodu z eky Lužnice a zamezily tak nebezpenou a možnou
povode rybníkem Rožmberským. Mají proto pvod svj z eky Lužas
hod. ped jejím vtokem do Rožmberka, poblíže jednoty
-Soukup" na Tebosku, naež hned odboují do rozliiiny. též ...Xové

nice,

"^1^

eky"" zvanou, a tekou po vých. hranici okresu, nedaleko ves. M lá ky
až k jednot .Lapica" u Novosedel. kde vlévají se do Nežárky,
již vodou posilují. Po té tee Nežárka dále po v\>ch. hranici okresu až
Nežárky
ku ves. Ha mru v okresu Veselském. Okolí Nových Rek
456 km. Nových
Délka Zlaté .Stoky
jest plno romantiky.
I3'6 km.
Na všech zde uvedených ekách a Zlaté Stoce jsou etné
mlýny, z nichž mnohé, jako na p. u Mláky mají vlastní, sklápcí,
nákladné jezy. Také splavné jsou jak Nové eky. tak hlavn NeLužnice. Voroplavbu provádjí plavci usedlí ve
žárka a od Veselí
Kolence.
vesnicích podél jich toku, zejména z Mláky, Novosedel Valu
pokud okresu lomnického se t5'e. Jak z dosud uvedeného patrno.
iní vodstvo hlaxní charakter okresu, jehož dno jest prmrn as 870 m
nad hlad. moe. Povrch okolí vod jest prmrn .340 m nad moem.
i

mí

ek

i

i

-

-
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kdežto polohy rašelinaté (na p. u Pondrážka, Lhoty), leží níže. Od
stedu okresu stoupá povrch mírn. Západní ást v postupu tom je
ponkud vvšší. než \ýchodni. \'rch v celém okresu není. Jsou tu
nanejvýš u nkter\''ch osad kopce. Jediný vrch. tak zv. ,na Babách"
u \'itína (56H m se staroslovansk\-mi mohylami), který se tu asto
jmenuje, jest na sam\'ch hranicích a náleží k okresu hlubockému.
Vvšší okraje pánve náležejí prahorám. ana pánev sama je, jak zmínno již. vvsledkem doby t. zv. ti^etihorni. Ze pi nízké, rovinaté poloze

dobv moderní zanechávají

i

Pdv

jsou

tu

jednak

tu

etn

písité,

památek, neteba šíe vyliovati.
lehí,

pevahou

pro

oves,

žito,

bramborv dobe se hodící, jednak hlinité, tžší, pro jemen, pšenici,
epu. Kozhodujícím pro volbu setí ovšem jsou též podnební pomry.
Prmrná roní teplota 6° C, stední teplota zimní 2° C. letní až 20° C.
Pílišná horka letní mírnna jsou výpary vod, jež mají vliv na srážky
(ron 460 mm). Zima opt dosti dlouho trvá, ponvadž ledy etných
vod jen pozvolna se ztrácejí. \"try v celém okresu pevládají západní
nebo severozápadní. Bývají však asto tak prudké, že cyklonm se
veliké škody zejména v lesích zpsobují. \' lét
podobají a dle toho
spousty vichice v knížecích lesích v , Krázpsobila
veliké
190v
r.
lovství", v radonickém a ponšickém revíru. Nejen mladé stromy byly
kmeny v pli zperáženy a to na
z koene vyvráceny, ale obrovské
celvch rozlohách o mnoha hektarech. Aby mohly se tyto statisícové
škodv rychle ukliditi, v tchto až dosud nedotknutých i panenských
hvozdech, museli sem býti iK)voláni devorubci ze Šumavy, jimž na
i

i

celv pobvt
.\a

vystavny byly

celém okresu

jest

v lesích baráky.
19.87.3

oby v. eských.

Xa

1

km'-

pipadá

pomrn

oproti jiným okresm
což znamená populaci
malou. Lze ji však snadno vysvtliti. Okres, zejména na východní
západní stran pln jest les (as Vs)- rybníky iní rovnž znanou
ást ])lochy a tak zbývá jen as nco pes polovici k zalidnní a na
])ozemky. Z tchto opt pipadá znaná plocha knížecím dvorm,

47 obyvatel,

i

mn

celém okresu není také žádného prmyslu, ni
v okr.
(obyvatelstvo ve všech obcích okresu
jest výhradn hospodáské. Pracujícího lidu pi zemdlství
jest nedostatek, vše sthuje se jen za prací prmyslovou do vtších
jeho budiž uvedeno: stední píjem rolníka iní asi
míst. Z
i2()0 K, vydání louo K. emeslníka 600 K, výdej 500 K, dlníka 400 K.
Prmysl obchod ovšem schází. Jen po poslední stránce zaslouží
pozornosti obchod s rybami. Nemyslíme tím ovšem ryby z rybník
obyejných, jiont^chaných více náhodám než uvdomlé péi. jako bývá
vtšina ry])niku ol)ecních, jež mají jakýsi — takýsi výtžek pro domácí

zalidnným.

\'

rozsáhlejšího obchodu,

i

mst

pomr
i

potebu. Rozumíme tím rybáství umlé, jež výkrmem urychluje výchovu rvby výtažné a vážné v rybnících umle založených a tak opa-

-
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je libovoln spouštti a nadýméiti lze. Takovými jsou rybníky t. zv. kaperni, jež zstávají nahnány jeden až
roky a v nichž
dospívá ryba v rybu vážnou \5 kg až 2"5 kg. Pi nejhlubší stran
rybníka, jež v asu lovu jest lovištm, musí býti vodotsn zízena
hráz a
opatena proti porušování vlnami, což vykonáno jest

tených, že

.'{

ádn

všude silnou kamennou dlažbou.
bývají

nkde

u rybníka

i

celá stavení

t.

U

zv. bašty,

pstovaných ryb a

stavidel

urené

a

k

ep

pi takové hrázi
ochran zaízení všech

slouží za obydlí baštýi.

pstuje se hlavn kapr, na trhu .,tebosk\''" jmenovaný.
Fut. Jind.

V

rybnících

Ale

i

jiné

Štpánek.

Ul.UM NA KRAJI LKSA

L'

KADO.XIC.

druhy ryb a zejména jistý poret štik (as 10%) anebo candát (5%) se
pidává. Jinak najdeme v našich rybnících krom již uvedených ryb
ješt líny. okouny, marény. úhoe, sumce. Toto hospodáství rybní jest
velice vx^znamným obchodem do Vídn a pes Prahu do Hamburku
a jest také pro všechny kniž. rybníky v rovin teboské, jichž jest
na 300, ve
6050 ha. odvtvím úpln samostatným, se sídlem
v Teboni. Instituce tato má pod editelem panství vbec svého vlastního rybního správce s úetním, komissae pro povozy a as 50 výkonných sil, statných, otužilých to pšák, v dkladn\'ch, kožených
a nepromokavých uniformách až na ramena, kteí rybníky obsluhují
a lov provádjí. \'dcem jich
všech baštý, této vodní gardy (také
„fišpartaj" mezi sebou naz\'vané), jest typický, postavou a zkušenostmi
odbornými vynikající starý p. Horák, porybný. Nejlépe se vyjímá tato

výme

i

-
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družina bodrých vodních lovc v ase lov, v msíci íjnu a listopadu.
kdv dle pi^edepsaného postupu se rybnik\' stahují a loví. Tento ryze
esk\'' odbor knížecích zízenc má i své rázovité blatácké zpvy. jež

pi zvuku dud

a houslí se oz5'vávaly do noci

z

bašt.

ped poátkem

lo\u.

Nebude snad chybou, jestliže králce zmíníme se o tom. jak lo\- se
Zmiujeme se hlavn o
také proto, že pi
se vlastn
obchod s rybami dle výsledku lovu hned na míst uskuteuje. — Odpoledne ped lovem s potebnostmi pijedou lovci a pipraví vše k lovu.
Pod hrází u lovišt postaví se bouda (devnx- domek). Kolem do kola.

nm

provádí.

Fot.

nm

Jind. Štpánek.

POLOM V LESE .KRALOV.STVI" V

R.ADONir.

nedaleko boudy (pro kupce, správce rybního aul. zízen) rozestaví se
u samé vody pimeny- poet kádi as po
/// a xzdálenost mezi boudou
a kádmi položí se prkny a pokryje stýlí. aby žádná ryba, upadne-li,
se neporanila a žádn\'' písek s plachtami do lejt se nedostal, o njž by
se ryby poraniti mohly. V místech tch postaví se též váha. na niž
se ryby po 50 kg odvažují. Pan porybn\'' s lovími potebnými stráví
noc ped lovením v boud u hráze, by stav vody u|)ravili a pípravy
k lovu záhy z rána uinili. Ostatní trávi\aji noc. jak již praveno, vesele
na bašt, anebo použijí tam. zejména kupci, noclehu. Druhého dne
z rána je sháka ryb. ve staženém rvlmíku.
I'šáci shánjí na
lodích holemi ryby do lovišt a zatáhnou, vlastn uzavrou toto plotem,
sítí. za níž zatlukou do bahna kly.
t.
Práce tato koná se asto za
j.

asn

•^

z
a

"^_

-
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pi hoíiich louích (fagulich). Po té nastane zátah ryb veHkou
nevodem zvanou, v lovišti. Xevod s rybami pitáhne se ku kádim.
bhzko k váze, vytáhne se na lodi a otvírá se. Ryby vyndávají se po
tmy.
šiti,

té saky (kesery), tídí se a každý druh pijde do jiné kád zvlášt.
Nejdíve vybírají marény. candáty a kladou na váhu. Z váhy vysypávají je do veliké van\', plátnem potažené, odkud 2 loví je poítají,
což díve stávalo se po staroesku (dxamecítma. Iimecítma atd. a
házejí je do plachetek, jež si v adách proti sob stojící ženské (plachetnice) houpavé podávají až na hráz k vozm (k voznicím), kde se
dávají do lejt s vodou a odvážejí pro panství nebo pro kupce. Kupec
pijímá ryby, které se pod dohlídkou na sádky svážejí, kde je sádecký
pijímá a za jichž poet ruí obchodníkm. \'še, eho teba, zapisuje
správec, úetní u váhy, komissa opt na hrázi. Úetní poznamenává
každou váhu ryb pro obchodníky urenou, rovnž
každou násadu
do jiných rybník peváženou. Komissa zaznamená nejen vozku, nýbrž
kolik ryb, kam a na í úet veze. Podobn dje se
s kapry, jichž
jest nejvíce. Ryby se vybírají, až je nevod prázdný, což trvá dopoledne.
Odplne se nikdy neloví. Následujícího dne, opt záhy z rána, se obyejn pi tomto posledním zátahu rybolov ukoní. Za boudou bývají
také 2 — kád a tam dávají se ryby ranné, leklé, t. zv. mechové,
emuž íkají „špitál". Ryby ty se obyejn od oka, pouhou licitací,
známým a koupchtiv\-m v porcích rozprodají. — Díve, po lovu. na
povel p. porybného .Hoí!" — nasbíral si chudý lid zbylé ryby a
)

i

i

,3

rybiky a bylo možno tak v ase lovu rybu snáze si koupiti a za lacino
si pochutnati. Dnes však se nic takového nedovoluje, šeti se a etní
návštvníci lovu. vyjma tch, již jsou v njakém vztahu s knížecími,
prázdn\'ma rukama, byt penz na ryby
mli sebe více.
vSotva lov se skoní, již pšáci celé zaízení bourají,
na vozy nakládají a než mine poledne, jsou v prachu, aby se zase
na jiné hrázi k lovu utáboili. Rybník jest ovšem jako „po vyhoení"
a jen hejna vodních pták a bahák, z nichž \olavky, l)ukai, rackové
chechtaví, div. kachny, div. husy, rohái, lysky. slípky, kán, ápi tu
hnízdí (poslednjší na dubech a blízk\'ch staveních)
tu snad, druhdy
jim mil\'m pobytem smutn krouží, jako by naíkali. Pravideln zstává
rybník po slovení pes zimu suchý a napustí se až z jara,
jestli se
neoseje travinami budto po jeden nebo po 2 roky. Tím zpsobem se
dosáhne jednak hospodáského využiti nánosu rybniného, jednak podporuje se velmi vydatn rozmnožení potravy r\'bí, kterou puskytuje
drobná zvíena vodní, po optném napuštni rybníka hojn se vyvinující.
Podobn jednou za ti léta lovívá se .Zlatá Stoka', aby pi té
píležitosti mohla se též istiti, ale tím, že nešetí se od lidu zákona
o policii rybáské ze dne 9. íjna 1883, není již tak rybonosnou práv
odcházejí

jen jako

diváci,

s

—

—

a

i

tak, jako Lužnice.

—

—
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V celku tedy je tu ])nroda dosti píznivou piinní lidskému
a odvduje se dle možnosti a za normálních okolností výtžkem
všude, af jest to hospodáství polní, vodní nebo lesní. Zdá se však,
že jest tu píliš klidno. mrtvo. ])onvadž okres postrádá nejen ruchu
prmyslového, pro njž jest pdou panenskou, ale nemá ani etnj^ch
nebo v5'znanvi'h komunikaních prostedk, jež by zamlklost oživovaly.
Sít vodní byla již dolíena. Silniní sít vykazuje málo. totiž ti crární
a ti okresní silnice. Okresem probíhá traf Praha-\'eselí-Vídeii a
Veselí-Budéjovice. Komunikace je tedy skromná. Vtšina obcí odkázána
jest se vším na nápravy sv\-ch voz. jež za sucha mají sice v\hody.
Fot

\1,

.M.

braní.!.

B.AZI.W U

LO.M.MCI-:.

mokra nehody, ponvadž vozové cesty, cesty obecní
více-mén v primitixnim stavu a k erárním nebo okresním nemají
nkteré obce tak blízko. O celkovém rázu krajiny bylo již v úvodu

ale za trochu jen

jsou

povdno;

pipojen\' obrázek pak charakterisuje

jej

mrou neobyejn

význanou. Ostatn jména Mazalov a Záblatí ne nadarmo ukazují, jak
se pším tudy chodí. V tom ohledu podobají se tu osady veselským
„Blatm", kde pi dešti se pda maže (Mažice). Ostatn u Pondrážka
máme také názvy „Blata" a „Blátka". u Lomnice „Podblata". pro
nkteré polohy pozemk a rašeliništ. Ale nejen bláto, pomrv hospodáské, nýbrž úprava dom, bývalé blatácké kroje, zvvkv. obveje.
mkkost ei vtší zámožnost tu b\'vala domovem, práv jako za
starších
na Blatech Veselských, s nimiž zejména západní ást
i

i

as

okresu našeho polohou souvisí. Chceme se tu zmíniti o nvnjších
pomrech na našem okresu. Kroj. /.v. ..ovácký" udržuje se jen mezi
t.

-
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Generace mladší zná bývalý kroj jen z doslechu, nebo
imituje
týž jen tehdy, když jedná se o dekoraci k slavnostem.
a
z vvstav
Dnes obléká se lid po malomstsku. Šaty si dává zhotovili s pizpsobením dle panující mody. Zbytky starých kroj, jako památka po
figuríny, pantáty a pamámy,
pedcích, jsou zachovány málo kde.
obleenv jsou ])o starodávnu ve školním museu v Bukovsku, a sice
Zvyky a obyeje,
ze zakoupených inivodnich souásti z Drahotšic.
mnohé iKnry se tu a tam zachovávají a dosud nevymizely.
jakož
Tak na p. zahrávání ženichovi, nevst. druh\- den píchod ženicha
s hostv v ele s openlleným družbou a ohlášeni návštvy hozeným
družbovo pi žádosti za požehnání.
hrncem do vrat. cituplné
kupování nevsty, louení, pedzpévování mládenc ped muzikami,

lidmi staršími.

Dv

—

i

enní

kdvž do kostela se jede, šraky. ])ipíjení družiek mládencm, .kumšty"
družbovy mezi stolováním, postup jídel, zavijaka. muzika, šprýmy
ženskvch. druhého dne sousedský obd u ženicha, za týden pátelský
obd. na to vše 'št ])i vesnických svatbách se tu drží. a zvlášt
lam. kde mají lai; dovedného skladatele — družbu. zp\'áka a vdce
j

processi v jedné osobé, jako

je

slarý Pazderník v Záblali.

O masopust

šprýmu od svatelj nco penz
nakoupí
na\aí aje. zjednají si
rosoliky.
napekou
i)eivo.
zbude,
muzikanty, pozvou všechny \dané ženy v obci do hospody, tancují,
hoduji, a zase rzné výnosné špr\'my na peníze s nov k nim jiistupujícími ženami až do noci. Je to \ lastn jak.ási zavijaka bez
nevstv. tedy .jalová". — Z\lášiní zvyk. jinde teba ani se nepiházejicí,

konají se ..jalové hody". Zeny. jimž ze

O

svatodušních chodí výroslci s .králem".
Majít pi tom druha jednoho obleeného v roucho bílé. s ozdobnou
jakousi papírovou korunou na hlax. \' dom, kterýž družina navštíví.
l)Osadí se .král" na židli, kdežto jiný len družiny chodí kolem .krále"
a íká njakou deklamovánku. Jiní mají emínky. vyrobené z kry
jehlic, stromu. ktiTé ku koupi domácím lidem nabízejí. Když obchzku
svou po ol)CÍ odbyli, zastaví se na volném míst na návsi a zde
mají

ve Valu.

dvatm

svátcích

neb je haní dle toho. jak štde u nich
ve statku obdaro\-áni byli. Na konec stíná ..kat" ..králi" hlavu. Postavit si
král na hlavu hrnce, který kordem mu kat s hlavy srazí. \' témž
okamžiku dá se král na úlek k jistému cíli. Dohoni-li jej „kal", musí
jej ,král" k pvodnímu mislu donésti na zádech.
Uvedli jsme lu nkteré rázovité vlastnosti našeho okresu a led
'dnou \-šechna jeho místa, bychom tak se s nimi
navštivme jc^št

r\-movakami

lichotí

j

—

náležit rozlouiti mohli, než okres ten opustíme.
Pohlédneme-li na mapu okresu, nebo pihlédneme-li k dležitosti
jednotlivých obcí v okresu, shledáme, že každá ta tetina okresu,
sti'dni. západní
v\'chodní, má jen jedno v\'znanéjší místo, o nmž
i

možno

se více rozhovoiti.

—
Jsou

to

okresní

mslo
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Lomnice,

na okresu

jež

jest jedin\''m

mstem

a 2 vtší a výstavnjší \esnice

Sevtín na západní. Novosedla na v\'chodní tetin. Vtšina okolních vždy osad jest k tmto obcím pifaena.

Mslys

—

není.

LOMNICE NAD LUŽNICÍ, okresní, jedno z
eských mst. Píše se nad Lužnicí, a jest pi Zlaté
západn kolem msta. K Lužnici má Lomnice 35 km
rozloze 1894 km-, a ítá 1774 oby v..
<Iiecesí

práv

do Budjovic,

tak.

nejstarších jiho-

Stoce,

jež

tee

daleko. Jest na
Hejtmanstvím pináleží do Tebon,

jako všechny ostatní osady okresu.

K Lomnici náležejí samoty Papírna as km na vxhod \'zdáhná. Popela na sv. 2 km vzdálená, O b e c n mlýn taktéž na sv.
4 km vzdálen\''. S
k o r a 2 km na sz. a popluž. dvr S a o u n 2 km
:

I

í

\''

1

na

jenž jest

jih,

majetkem

kníž.

Schwarzenberga.

Nejstaršími znám\''mi držiteli Lomnice byli Vítkovici. První z nich
1259 a 1265 Oldich z Lomnice. R. 1281 pipomíná se Ojí
r.

uvádí se

z Lomnice zvaný,
jenž r. 1284 byl nejv. kancléem
eského a po \^oku z Rožmberka a Závišov^i z Falkensteina
nejznamenitjší muž rodu Vílkovic ve XIll. stol.. Týž proslavil se
z

pozdji

Klokot,

království

úastenstvím ve válce bavorské r. 1257 v bit\ u jMiihldorfu byl zajat)
a r. 1260 zúastnil se výpravy uherské. Odpadnuv snad jako jiní Vítkovci od Pemysla, obdržel r. 1284, když str5'C jeho Závis vrchní vlády
(

v zemi se zmocnil,

zmínný

v\'znan\''

úad.

Syny ml: Smila a
a Smil

Lomnice,

z

Lomnickém

a

Vítka. Vítkovi synové pak uvádjí se: Vilém
kterýžto poslední své manželce Anežce na zboží

Svinském véno

zapsal.

Za tchto

již

stával v Lomnici

hrad, snad v místech, kde dnes kníž, pivovar se nalézá.

Roku

nkteí

eští nepistoupivše k volb nového
Rudolfa za nepítele národa
eského pokládali a ve zjevný' odpor proti
se postavili. Tu byl
pední mezi nimi Bavor II. ze Strakonic. Ojí z Lomnice a mnozí jiní
pánov a rytíi kraje Plzeského a z ostatních Cech západních. R. 1341
znám byl \'ilém z Landšlejna. kters- ml syny: Jana, \'ilma. Ojíe.
l.itolfa. \"ítka a Petra. I)rul\v syn Vilém oddav se stavu duchovnímu,
stal se proboštem na ^'všehrad. jímž zstal po 8 let. Krátce ped
smrtí svou zídil r. 1359 novou kapli ku ctí Božího tla a sv. Petra a
Pavla na hrad lomnickém a udlil téže kapli listem r. 1359 ze dne
16. kvtna, na hrad lomnickém daném, pl druhého lánu popluží a 4
lány poplatné ve vsi Sádku blíže Slovnic. Na svtlo v kapli daroval
desátek medu z oul panských v Kozlov a kaplan mohl z les panských diví |)áliti a v potoce ddiny té ryby lapati. Na zakládací listin
jsou podepsáni Ojí z Landštejna a Jan z Kosovy Hory. brati Viléma.
Tento byl kancléem královským, zastávaje úad ten až do roku 1359,
krále

a

1306

držíce

pánov'é

se Jind. Korutanského.

nmu

—
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kdež zemel, olcc svého dlouho nepekav. Se strýcem svým Ježkem
z Kosovy Hory vešel i dvornosti ve spolek bratrskv' a proto tento
ddil po smrti jeho všecka zboží.
Ježek z Kosovy Hory (Vítkovec) uvádí se \- listinách aslji.
Zvtšiv rybník svj „Dvoišt" blíže popluž. dvoru \e Smržov, poddan5'm sv^^m ve Smržov nkolik luk a rolí rybníkem tím zatopil. Ke
kapli ve hrad zdejším se nalézající, ustanovil r. 1,168 Buzka. faráe
ve Stizkov, jenž mnil místo to s oltáníkem \'chynou. Po smrti
Bžkov ustanovil sem Viléma ze Stíbrce r. i;^7(>. T\'ž r. 1,373 vymnil
místo to s Mikšíkt'm. kaplanem ve Svínech. k emuz Ježek svolil.
Roku 1380 Kunrat Krají z Krajku, rada a hofmistr dvora královského,
postoupil r. 1381 králi Václavu IV. Lomnici smnou za Landštejn a
Bystici a držel ji po cel\- as svého panování. R. 1382 ])rij(l král
^'áclav do Lomnice a zde listem nmeckým msteko na msto povýšil a jemu svobody král. mst udlil, a sice [jroto, aby msto s pomocí královskou hradbami, vžemi, píkopy a j. ohradami obehnáno
bylo. Toho r. ])ovolil lomnickým také listem latin., aby mohli na
2 tžk\'ch vozich víno. sl a j. kupectví z Cáhlova do Lomnice, aneb
kamkoliv jinam v Cechách beze cla dovážeti a prodávati. Konen
dvr Kalikovskv' v Lomnici ode všech daní osvobodil. Purkrabím byl
tu Beneš 1387. — Když král král Sigmund po své korunovaci ani
zlata ani jiných poklad více neml, jimiž by mohl nárokm na žold
a záškodné eské šlechty \yhovti. tu hned dne 28. ervence r. I42(i.
když mu koruna na hlav také královských práv jirojjjila. uinil první
s píslušenst\ím
zápis na královskv' statek zapsal totiž hrad Lomnici
panu Janovi ze Hradce v 14.50 kopách grošv netoliko za žold zadržalý,
ale
za hotové peníze, jež si byl od nho vypjil. Zápisem, uinným
na královském statku Lomnic, uinn poátek zastavováni královsk\''ch
práv, dchod a statk. V msíci srpnu r. 1420 pitáhl Žižka k žádosti
pana Oldicha Vaváka mladšího ze Hradce a ve spojení s nim k mslu
a hradu Lomnici. Tu leže 3 dni, dobyl hradu smlouvou a ustanovi\- tu
za hejtmana Jana Roháe z Dub, bral se dále proti Bystici, hradu
a mstu, náležejícímu panu Lipoltovi Krajíi, královskému hejtmanu
na Budjovicích, hroznému husitv nepíteli. Od té doby Lomnice z:

i

i

moci Táborv.
msíci íjnu r. 1420 Žižka, když' rozplašil nmecké kižáky
u Žatce se svými Tábory a vojskem pražským v okolí áslavském.
když uslyšel, že Leopold Krají s Rakušany do Cech vpadl a \-e spostala v

V

budjovick\'mi hrad Lomnici, od Žižky dobytý, oblehl, vzav
s sebou spojence, táhl z áslavská sv\'m ku pomoci, o emž zvdv
])an Krají, Žižky nedokal a odtáhl. Bratr Žižka pišed do Lomnice,
hrad ješt lépe opatil. Po té jak pi Nežárce bylo již uvedeno, sektu
Adamituv u \'alu vvhubil k žádosti Oldicha ml. z Hradce. Po porážce

jení

s

—

81

l)itvt'

u

Hibu uzavel

Oldich

z

Rožmberka dne

V

vdce Jan

se husitský
30.

kvtna

ezník

1434 ve spojeni

s

v Lomnici.

budjovickými

oblehl msto Lomnici a zniil hrad doista. Ku konci bezna r. 1435
obehnal pan Oldich z Rožmberka hrad svj Lomnici, kterýž byl opt
v moci Táborit, který však pti sty kopami groš esk\'ch od tchto vykoupil. Táborité postoupivše hradu, na Tábor odtáhli. R. 1437 vládl na
Lomnici Jan mladší z Ústi, jemuž toho roku císa Sigmund majestátem
zapsal jménem zástavy tvrz
Fot M. VÍ. Franta.
Lomnici s \(^snicemi, poplužimi.

úroky,

poplatky,

rybníky,

ekami,

lesy,

lu-

kami, pastvišti všemi všelijakými právy neb píslušnostmi k tomu zboží spra\edli\' píslušnými,
s ]jodacím kostelním nebo kaplanským k tomu zboží, za
starodávna píslušným ve
3160 kopách groš eských.
i

i

i

Roku I44L dne

10.

kvtna

fan ze Hradce právo své
k I45n kopám zá|)isn\'m. na

Lomnici

jeho Janovi od

otci

nkdy Sigmunda

krále
sioupil

berka,

<

vli

dobrou

psan\'m.

)l(iieh()\i

1453

li.

z

byl

za-

po-

Rožmpánem

na Lomnicijindich zeSlráže.
velkopevor rytíského ádu
maltézského, od
vyšší

hofmistr

eského.
tvrz

r.

145^) nej-

království

DICKANSK^- fHR.\M A .STAF<A SK(Jl,A

Téhož roku byla

lomnická

již

úpln

\'

LíJMNICI.

zbo-

ena. R. 1491 PetrVok z Rožmberka za to. že lomnick\'m rybníkem Koclíovem (založeným na míst vsi téhož jména, koupen5'm Petrem Vokem)
nco ddin zatopil, dal v náhradu ddiny Kozlov a Bláto pod Lomnicí.
Císa Ferdinand vypravil r. 1618 as 10.000 muž vedením findicha
Dampiera do ech proti protestantm. Byli však od Matyáše z Thurnu
blíže Lomnice poraženi. (Snad kde jest rybník Dvoišt, anebo na tak
zvaních , Stelkách" u Pondrážka. kde r. 1840 se našlo znan zbraní
a lidských kostí.
R. 1647 dal

Zbran

nalezeny

tu

byly

práv

z ticítileté

císa Ferdinand obci dovolení na vystavní jednoho

Lomnice. ])ripadnu\ši

r

66(1

války.)
ml\''na.

(lomu knížat ze Schwarzenberg, byla za

—
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píinou zempansk\-ch dani IjezprostednO pipojena k panství teboskému a zstala napotom vždy pi nm. Ze msto mívalo hradební
zdi na stran jihozápadní, tomu nasvduje na p. bašta s otvory ke
stílímí. jež nyní promnna jest ve zvonici dkanského chrámu sv.
Jana Ktitele. Také jméno .na šancích", podnes tu užívané pro tato
v erveném štít tymísta, dokazuje pravdu tu. -Svj znak a sice
nad
ptilistá
rže:
právo
a v levo od vže
stíbrná
hranná
vž,
:

\'

—

o1)držela Lomnice, když král. Václavem
spatuje se po zlaté lilii.
1\". povýšena byla na msto.
A lak jako toto okresní msto má dle
uvedeného svou starou historii, tak k této náležejí osudy obou kostel.
Farní chrám sv. Jana Ktitele ml svého vlastního faráe již ve XllI.
století.
Byl postaven od pán _z Rže", nebof jejich znak lze dosud
spatili na omítce sakristie, goticky klenuté. Snad byl vystaven již ve
XIII. století. Alespo v zakládací listin fary bošilecké z r. 1358. iní
se zmínka o farái lomnickém slovy -bez ujmy desátku Lomnického
faráe, kterému se již od starodávna odvádí." Fara lomnická náležela
do dkanátu ch5-novského a arcidiakonálu bechyského. Po ohni r. 1434
bvl farní chrám ásten opraven; hlaxni oltá teprve r. 1637. kr
hudebník I64U zízen. Roku 1650 udeil blesk do kostela lak. že mimo
kostel
vž shoela, kteréž vletech 1655—1660 znovu postaveny jsou.
Pvodní sloh tohoto kostela byl goticky'. Bohužel však po rzných
požárech pozmnn tak, že z gotiky málo zbylo, jen klenutí v sakristii
a nad nevysokou vží štíhlá, vysoká stecha. R. 1899 byla fara povýi

i

šena na dkanství a tím i tento kostel. Filiální kostel sv. A^áclava jest
menších rozmr než prvý. Kdežto tento kostel jest ve stedu msta,
Byl postaven r. 1359 od \'iléma
jest pr\-v na západním jeho konci.
Za
z Landštejna. probošta na \\všehrad. pravnuk Ojíe z Lomnice.
pipraven
spustošen
a
o
jmní
kostel
ten
nepokoj
byl
husitskvch
(náležely mu pole a sádky u Lomnice a Slovnic). R. 1494 mstská
obec kostel ten znovuzídila. Z naízení cis. Josefa IL byl týž r. 1787
zaven. Budovu koupila obec. ostatní rozprodáno dražbou, naež používáno téhož dílem za .špvxhar". dílem k uschovávání hasiského náiní.
Teprve r. 1861 byl znovu restaurován a zaízen. \' létech 1604 náležely k farní osad obce Ševtín. Slovenice a Xovosedla. Dnes náleží
k ni: Lomnice. Frahelž. Klec. Pondraž. Smržov a Záblatí. Sevlínská
osada zstala pi lomnické až do r. l7L'(i. kdy v Sevtín fara znovucísae Josefa II. Z jiných
zizena jest. Xovosedla odlouila se až za

as

budov

jest

nejstarší

radnice.

Msto má

2

námstí a

15 ulic.

z

nichž

nejvzhlednjší jest Palackého tída, kde slavnosti se poádávají. Hlavní
námstí má tvar obdélníka, v rozsahu as 70 ar. Xámslí s\atováclavské
(u kostela sv. Václava) má tvar nepravidelný a jest as o \-^ menši
než námstí hlavni. Xa hlavním námstí jest vedle radnice s vži vidti
obecnou školu, jež má na zad spolený dvr s nov vystaxenou

mt-šfanskou

chlapeckou

námstí, dále budovu

c.

83

školou,
k.

majíci

])i("cli

na

í;\-al()vácki\'ském

úíadú (okres, soudu, beiniho

úadu

Jiná
1895 jest pro
I.

moilerní l)udo\-a od r. 1902 jesl obanská záložna. Od r.
okres lomnickx- zízeno \iastni okresní zastupitelstvo, kdežto díve náležel
k okresnímu \ \-boru teboskému. \' míst jest c. k. poštoxni a telegrafní

úad,

notáství, lékárna

k.

c.

s

I

obvodním lékaem,

livvalý

knížecí

pivovar s budovou pro správu knížecích statkíj na Lomnicku. c. k. etnická stanice a obecní chudobinec s chorobincem (vedle dkanského
chrámu z l)ý\-. slaré školy). \'tšina z u\'edenvch budov jsou sta\'ení
])alrová a podobn
Ped radnici, na hlavním
jiné privátní budovy.
oby.,
nám<''Sli jsou kašny \' nejbližším obvodu msta jsou 2 ml\-ny.
druhý válco\v. Nádraží
F"'- Em. Vl Franta.
jest 20 minuL od msta,
okresní silnici na
l)i
i

I

Msto
m nad

sex^erovýchodu.

samu

jesl

4.'5o

moe.

hladinou

\-

úplní-

okolím slab

ro\'in. s

rašelinalvm.( )bzorsahá
asi až

na

(>

km

loMlllhifiSiMi'

llllll

daleko.

Nejbližší okolí Lo-

mnice tvoí pedevším
piškolené obce. Na le-

vém behu

Zlaté Stoky,

jihozápadn od Lomnice, u

rybníka Koclio\'a,

jest

to

nice

Smrž o v

ná\sí.

pedevším
(s

R.-\IJN1('E

SE

ŠKOLOU

\'

L().\L\"1C1

N.\D LUŽNICÍ.

ves-

velkou

rybníkem.

kaplí

a zvonici), k niž náleží hajnice a bašta na ryb. Dvoišti. ítá v 57 íslech
M'A obv\at(lu. Na mírném návrší, as 4 km severovýchodn od Lomnice, pi i)ra\('m behu Lužnice, nedaleko okresní silnice jest Klec
(také Kletce).
(bašta).

známý

již

rvliník

\-

Jakuli Krin, regent panství rožmberského, zakladatel etnvch
letohrádek. .Dobrá mysl" nazývaný. Zde
okresu,

mysp

devný

Rožmberka. Pamt z r. 15/0 di. že lo byl xeliký
dum. Na starých mapách z r. 1684 a 1688 znaena jest , Dobrá

rád dlíval \'ilm

devný

dvr Nadjov, Flughaus
smrem ke Kolenci. \'ystavl

do jejíhož katastru náleží

Zahradník. Nedaleko Klece,

z

jako jednopatrový

dm. — Na

jiho\-ýchod

lilizko

Klece,

pi

okresní cest, na okraji rybníka Plughausu spatuje se pahrbek, nyní
borovicemi porostlx'. na nmž stával druhdy hrad a kde až podnes
se íká ..na zámku". Ješt tu !ze spatiti d\-a náspy, které byly udkde stá\-ala vž.
lán\- pro bezpenost hradu a \-idti okrouhlé místo,

84

Misto samo neveliké a pec tu sídleli páni korouhevni. Hradišt opevnno bylo na jedné stran rybníkem a na druhé i^een\-mi náspy a
píkopy, kam v ase nebezpeí se pouštla voda. O hrad tom psáno
v XV. století. Jméno obdržel as od obce Klece (Vogelhaus. pozdji
Fuglhaus, Flughaus). V drženi hradu toho ^•ystndali se: Jan ze Stráže
(sedním v Kolenci). Oldich z Ústí. Jan z Ústí, \'áclav ze Stráže.
Eliška a Jindich ze .'-^tráže. naež Vilém z Rožmberka r. 1577 panství
Stráž koupil a pipojil s vesnicemi Mlákou. Xovosedly. Kolencem a
Klecí k panství teboskému. Severn od Klece jest pi sob. jen hráFol.

Em.

VI, Franta.

Z.A

„KI.ETECKOU BAŠTOU"

.\A LUZ.MCI.

zemi oddleno. \'2 rybníku, z nichž , Nadje" jest nejvtší. Xa])roli nim
pi levém behu Lužnice jest Frahele (Frahelž), as 5 km severn
od Lomnice, pi crárni silnici. Pda tu není valná. Náves se zvonicí
nepatrná.
Obejdeme-li na západ od Frahele znan\- rybník Pondražský (172 ha), octneme se na levém behu Zlaté Stoky \- Pondraži, jež patí již školou do Záblatí, farou do Lomnice, od níž jest
hodinu vzdálena. Na návsi kaple a kovárna. Do katastru této obce,
na západ od Pondraže (as , minut) jest jednota ..u Birdáka" (také
,Brdáka') zvaná. Za pondražským rybníkem, naproti Ponedraži jest
jednota .Láník", a na hrázi téhož rybníka, na severovýchod od Pondraže jednota -Bašta". Od Pondraže jihovx-chodn. as
hodiny
cesty jest na pravi'm behu Zlaté Stokv. pod hr;izi záblalskho rvb-

—

I

'
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Fot,

Em. VI Franta.

^
U rybníka T1S\

H(J.
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ves Záblali s dvoutídní obecnou školou, pi níž jest
zízena zimní hospodáská pokiaovací škola. Pi hrázi rybníka nad

nika (402 ha),
obci

pi okresní

Bvl

to ])ry klášter,

silnici jest

válco\ý ml\'n

emuž nasvduji

s pilou,

historické ]io\sti.

místnosti uvnit mlýna.

Xa mlýn

jest erb a sice na polovic Sch\varzenbersk\'-. druhá ple znak knžský.
Xad erbem jest r. 1690 vyznaen. Uvnit mlýna jest letopoet 1575.

\'ede i)rý chodba do
býval klášter. Nynjší majitel
Obec Zámlýna vykoupil mlýn od knížat Schwarzenberg r. 1854.
okresního
kaplí.
Do
škola
s
niž
jest
náves,
na
blati má okrouhlou
msta Lomnice jest ze Záblali. které tam kostelem náleží, jen hodinka
t.

j.

kdv mlýn byl vystavn.

opatského mlýna u

Ze sklep mlýna

Tebon, kde rovnž

—

Fot. lim. VI. Franta.

}íOŽMÍ3t:KSKA BAŠTA.

cesty a to

vystavna.

smrem jihovýchodním, po okresní
— V opanou stranu od Záblatí.

1882 byla
r.
pi
sexerozápad.
na

silnici, jež
t.

j.

okresní cest jest zprvu knížecí dvr Lhota, jenž ku
hodiny dále vzdálené a tž Lhota zvané, náleží. K. 1433

práv uvedené
vesnici, as'

,

nazývala se tž Lhotou eskou a sice na rozdíl od býxalé Lhoty Nmecké, jež náležela Sternbergm. která však v ticítileté válce zanikla.
As v X\1L století dostala se Lhota pánm ze Svamberka a od tchto
k i)anstvím Schwarzenberg. jméno své má as od toho. že ol)yvatelstvo
její pracovalo pi, panství, ili robotovalo .na lhty". Jest na mírném
farou náleží do Bošilce.
návrší, ilá 20 ísel o 182 obyvatelích. Školou
vesnice Dinin s 4<>
od
ležící
Lhoty
na
severozápad
kam pináleží též
na sever od této.
náleží
tlo
obce
domv. s ;U5 obyvateli. Do katastru
i

87
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nm

as 18 minut vzdálen nádraží Bukovsko-Dinín, s jedním pi
hostincem. Pímo na sever od Lomnice, nad Pondraží, jest ješt obec

Pondrážko. pi rybníku pondražeckém a v nepatrné blízkosti ryljníka „Svarcenberk", jenž tvoí též ást hranice mezi okresem lomnickým
a Veselským. Ke Zlaté Stoce jest z této obce jen 5 minut, k Lužnici
Obec sestává

15 minut.

Do

chalup).

z vlastní vesnice a pak .Pazderny" (yti In
katastru této obce náležejí tyto samoty: ,Xa Miruši".

Láf, Vohnoutek (s romantickým okolím). Tyto 3 samoty leží pi
levém behu Lužnice. Samota ..Hamerník", nyní mlýn, díve též
Jiamr" tam býval, jest na jihozápad as 20 minut od Pondrážka. pi
levém behu Zlaté Stoky. Vesnice tato ítá 46 ísel se 252 obyvateli,

má

jednotídní školu a náleží farou do Bošilce.

a ,Blátkách"' dlají

Na

blízských ,Blatech-

se

od r. 1845 známé
borky pro místní spotebu. Na ..Stelkách
tu

r.

IUO

])OZ(lji

i

zeno

znan

kostí

a

Lomnice,
i

m

Vl. Franta.

nale-

ticeti-

z

Na

jih

od

levém

na

l)t;hu Zlaté Stoky,

ry b n k e

Em.

lidských

stel

války.

leté

Fot.

\' e 1 k \'

mezi

m T

i

-

sým. jehož nábežní alej
upoutá t svoji zvláštní
tichou

mezi

a
ves
minut

náladovostí,

Kaoxem,

Pe seka.

20

NOVO-SEDL.A.

jest

na západ od zmínné již šije, na rozhraní okresu teboského s lomnickým. Má 47
se 241 obyvateli. Náves má tvar nepravidelnv
a na ní jest krom 2 ryl)níkij škola a kaple. Náleží farou k Teboni
a jest nejjižnjší osadou okresu lomnického. Na severovýchod od Peseky, jihovýchod od Lomnice
hodina), severn od rybníka rožmberského jest obec Lužnice, mající své jméno od luh podél eky Luž-

dom

(

nice, jež touto obcí protéká.

I

má pknou

náves, tvaru dosti
pravidelného obdélníka a na této dvoutídní školu a kapli. Pi obecné
škole jest zízena zimní hospodáská pokraovací škola. Obec tato ítá
v588 obyvatel v 86 íslech. Historií svou pipoutána byla Lužnice ke
statku lomnickému. Klášter teboský
tu r. 1367 vykázané desátkv
obilní z každého lánu po
džberu obilí. Desátek ten vztahoval se
na svobodn\' zde dvr. R. 1392 pipomíná se Jeník a Michal z Lužnice.
1409 Rybka z Lužnice, královský loví. Ctibor z Lužnice byl spojencem
Zižkových voj. R. 1433 odkázal panoše Jan een\'' Kbelec z Lužnice
\'es tato

ml

I

i

svj statek bratru svému Janovi, opatu kláštera teboského. R. 1435
vzdala se husitská Lomnice Oldi^ichovi z Rožmberka a s ní dostala
Lužnice pod mocn\' rod Rožmberskx' a tím k panství teboskému.
se
i

— K

Hamr, Bašta Rožmberská, Kocanda,
Zahradník. Šachl, všechny as 7+ hodiny od obce vzdálené. Na
obci náležejí samoty:

silnici, na vvxhod od Lomnice, smrem ku Jindichovu Hradci,
dotkneme se pi cestování tí vesnic: Kolence. Novosedel a Mlák3%
jež jsou obklopeny lesy. Kolen ec (také Kolence) má rozsáhlou, ob-

okresní

dom

se 432 oliyvateli.
délníkovou náves se 2 rybníky. Kol této .54
Sem patí též samoty „Žabice'' (V4 hodiny cesty u rybníka Flughausu),
Fot.

Em.

VI. Franta.

MLÝN NA NOVÝCH EK.\CH U

MLAKI'.

pohodnice „Gebr', Vlk, Pazderna, Kotek. Samota ,^'lk' leží za
vesnicí u silnice vedoucí k Lomnici, vzdálena jsouc od ni as 10 minut.
Nedaleko od této na východ jest „Pazderna". Samota .Kotek" leží
od vesnice na v\-chod, u les. Od r. 1770 až do r. 1880 byla u Koerné zve. Djiny obce souvisejí
lence veliká obora, plná vysoké
pvodišté vladyk Chval z Kolenec.
obce
Klece.
Kolenec
jest
djinami
s
V míst jest dvoutídní škola a obec pifaena jest k Novosedlm, jež
Obec No v o sedla
jsou pi jmenované již silnici dál na jihov\'chod.
sídleli tu asi zámožnjší
uvádí se již ve XIL století. Za dívjších
zemani v místech, kde jest živnost „u Kubel". Dle povsti bývala
i

as

Novosedla

pr\'

mstem, ehož dkazem

Mohvlv v blízském zádušním lese

svdí

o

mají býti

dávnvch

známky

tu sídlech.

dlažby.

Pvodní

majitelé byli asi páni z

jsou na návrši (460

m

Rže
n.

hl.
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a po nich Schwarzenbergové. Novosedla
m.) Nejvýše jest kostel sv. Václava (b\i

nm

pi
škola. Odtud jest veliký a krásný obzor co do
rozsahu, zejména k jihovýchodu až na 30 km. Pod kostelem
na svahu rozkládá se vlastní obec s pravidelnou návsí, na niž jest

již

r.

1359) a

obsalui

i

K

osad

Kolence a Mláka. \' blízkosti jest velk\lom na štrk ve „Velkém \'ršku". Mezi Lužnici, Kolencem a Xovosedly. jaksi ve stedu mezi tmito obcemi, jest známý tu výstupek
skalní. z\aný ..ertova šlápota", k nmuž odnáší se lidová povst.
K teto obci pináležejí jednoty: Blažek. Bicek, Beránek. Havel,
Bárta. S m á n e k, Pávek, Stpka. Holub. Kouba,
na,
S])iita (ml\n). Lapica. Jsou vtšinou i)i ece Nežárce, v\'chodn
od o!)Ce. \' míst jest pošta. Raiffeisenka a pi obecné trojtídní škole

kaple.

farní

náleží též

uch

i

pul

.liniir

Šipánek,

se\-í';ti.\'

ICELKOVÝ POHLED).

zimní

hospodáská pokraovaci

Podobn

škola.

Ve vkolí

máji ])evahu lesy u blizské .Mláky. ležící

jest

znan

les.

pi Nových ekách,

lem otvírá poutníku peetn rozkošn\'ch zákoutí, ne sice
divoce romantických, za to však tím hloubji na vznícenou mysl psobících. Ku katastru této obce náležejí samoty: .Staré Hamry" (mlýn)
as 12 minut cesty východn a jednota „Kráva" (hájovna), as 15 minut
cesty jižn. Obec ta sestává ze 2 ástí. Starší ást, vtší jest poblíž
rybníka ,Obšcn\''", v rovin, novjší jest na návrší kolem poutnického
kostela P. Alarie. r. 1760 barokov zízeného. Oá r. 1885 má Mláka
svou jednotídní školu. Djiny obce souvislý jsou s Novosedly, kam

jichž le-nalý

farou.
Mláka vždy patívala školou
Nejsevernjší osadou okresu jest obec Val, do které možno se
z okresního sídla, z Lomnice, dostati za 2 hodiny upravenou vozovou
i

-
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cestou na Klec, dále smrem severovýchodn k vesnici Hamru.
v okresu \eselském. S touto vesnicí jsou djiny Valu úzce spojeny
a proto nebudeme jich zde opakovati. Tvrz ^Val" stávala, kde nyni
dvr stojí. vStávala zde kolébka rodu Šorc z Valu. B^-valé samostatné zboží to koupili

r.

1729 Schwarzenbergové.

Ku

katastru obce

pedevším velká jednota Višný. dále samoty: Albrechtice.
Lužnice a Bašta. Školou
farou pináleží \'a\ do Hamru. Mezi
\'alem a Kolencem na jih jsou rozsáhlá hájemství, nazvaná dle tchto
obcí. Jest proto tato východní ást okresu mén obydlena. V Wízké
Nežárce bývali bobi, práv tak jako v bobrovn u rožmberského
náleží

i

rybníka, kde

r.

1876 se poslední zmínka o nich iní.

A

nyni,

když

stední a východní ást okresu, zajdme si ješt na jeho
západ. Z Lomnice dostaneme se tam smrem severozápadním, nejlépe kolem rybník: Ptaího Blata a Žabova (Krina), polní cestou
a již jsme nejdíve v Mlazov za 2' ^ hod. Tato obec leží v ro\in
a jest rozdlena potokem na .velkou a malou" stranu. Náves má
tvar podélný. Na „velké stran" jest kaplika a ve všech vesnicích
tohoto okresu nezbytná kovárna s pastouškou a hasiskou kolnou.
Na .malé stran" jest dvoutídní budova školní.
strany pes
potok spojují 2 lávky. Z Mazalova dál na západ vede r. 1904 vystavná okresní cesta. .3'6
dlouhá, do Sevtína. Sevtín jest výstavná
vesnice, rozkládající se na mírném návrši. Stedem vede státní silnice
a nádraží spojovací dráhy cis. Franl. Josefa z Veselí do Budjo\ ic.
jest v bezprostední blízkosti vesnice. 8 dom jest tu jednopatrov\ch.
nejvíce z nich jest jich na podélném námstíku.
vbec itá
75 se 623 ob^^v. Farní osada má 3076 duší z tchto obcí: Sevtína.
Vitína. Mazalova. Neplachova. Drahotšic. Vlkova. \'elechvína a Kolnýho. Poslednjší 3 obce pináležejí však k hejtmanství budjovickému. Tj-to obce svého asu patívaly k Sevtínu též školou, ale
mají dnes
všechny své vlastní školy. Sevtín následkem toho
má jen dvoutídní školu, dále poštovní a telegrafní úad. etnickou
stanici a též Reiffeisenku. Pro své pkné a lesnaté okolí, blízkost
stanice
výstavnost stal se Sevtín též sídlem letního pobytu Pražan.
Náležejí k nmu samoty: Knížecí dvr Švamberk. Ovín a Gebrovna (rasovna) Va hod. na severovýchod, pi rybníce Stojín. dále
Prokeš, Velký a Malý Jednotá \'^ hod. na sever a Hrobárna
Vs hod. na východ, na pl cest ze Sevtína do ALazalo\a. Dle lidové
jjovsti býval snad Sevtín mstysem. který byl od Švéd spustošen.
Na své peeti míval vyrytý znak kotel. Historie. Sevtína otáí se

jsme

navštívili

Ob

/('//;

Dom

tém

i

n

kol kostela a pak kolem ís. I. hostince to .u Dekár" (nyní
apka). Hostinec ten náležel Šimonu Lomnickému z Budce,
l)ijmím Žebráku, nejznámjšímu z veršovc z doby blohorské. Narodil se 1552 v Lomnici, tohoto okresu a zemel snad v Praze. Bvl
hla\

.Mat.

-
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správcem školy v Kard. Reici, po té písaem v Lomnici, naež od
1584 byl na svém statku, nabytém satkem v Sevétín až do r. 1618,
kdy mu tento shoel. R. 1630 prodal syn téhož Anton z Budce spustošenv' statek o 2 lánech Vitovi Dekárovi z Rozenethu za 3(J0 kop míš.
groš. Na dom tom zasazena jest v lét r. 1907 Simonu Lomnickému
Dle pezdvu témuž „Vševd" snad vznikl
z Budce pamtní deska.
název vesnice Vševdín — Sevtín. Farní kostel sv. Mikuláše [)ipomíná se již r. 1384 v dkanátu bechyském. Od r. 1595 do r. 1720
náležela osada ševtínská ku fae lomnické. Po té však Adam Franl.
kníže ze Schwarzenberga faru sevtinskou obnovil. Sevtín od dá\na
náležel pániim z Lomnice, kterým náleželo podací kostelní. Ve století
XV. náležel Sevtín Oldichovi z Ivožmberka.
r.

i

Fot. JInil

Štpánek.

SEVETIN,
NÁVES

(V

PRÁVO D.M ŠIMONA LOMNICKÉHO Z BUDCE).

Ševtina na jihozápad octneme se za
místech, kde ve starých dobách
(odtud Vitín) svou vrchnost, když od Budjovic

Dáme-li se erární

V

'a hod. ve vesnici

Ševtínští
pijíždla.

vitávali

Tsn

i

silnicí ze

ti

n,

v

onch

silnice, která jde stedem obce té, probíhá
na výšin (509 m nad hi. m.), jež ke Hluboké
sloupá. Stavení jest tu 69 se 435 oby v. V obci jest od r. 1906 dvoutídní obecná škola.
Obrálíme-li se od Sevtína smrem severovýhod. do vsi N echodním po uvedené již státní cest dorazíme za
plachova, jenž leží pod Sevtínem jaksi v nížin. Cestami dlí se
opt na _\'elkou a Malou stranu". Obsahuje 85 ísel, v nichž bydlí
540 obyv. Obec tato stžuje si velice na císaskou silnici, která v ase
(lešf iní hráz vodám tak. že odtékati nemohou a osada tím zatopena bývá. hlavn též ku škod zdraví lidu. V míst jest dvoulidni
i

dráha. Vitín

podél

leží

—

I

-
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Chceme-li poznati ješl další 2 obce. jimiž návštvu všech míst
okresu již skoníme, musíme si zajíti ješt z Neplachova vozovou
cestou na západ a za hodinu jsme v I) raho tšících, jež se rozkládají na návrší 500 m nad h!. moe. mezi velkými lesy, z nichž zejména vvniká .Království" s mohutnými stromy. Na návsi jest dvoutídní škola se školní zahradou. Rozdlení obce na .\"elkou i Malou
stranu" jest tu rovnž zavedeno. K obci náleží samota . Pazderna"
Okolí Drahotšic a blízských Radonic
a druhá .Xa ciheln" zvaná.
bohalo jest na nálezy historické. ^' blízskxxh tu lesích jest nkolik
mladší. Vykopané pedmty jsou dílem
skupin mohvl z doln' starší
v zemském museu, dílem v rukou jednotlivc (na p. ve školním
museu bukovském). V lese ..Království" jest 9 mohyl z doby této,
ostatní jsou z doby slovanské, až snad na skupinu mohyl pi cest
západn od Drahotšic. Jiná skupina je v lese .Vobrka". Znakem
hrobu jest jich vnjší ráz, od severoeských odchylný. Lid náš homohrobílmT íká nejastji kopce, jen zídka nazývá je hroby.
lovitým
Prmrná jich \ýši' jest — /;?. objem ídi se výškou a olináší 8 až
10 m
více. Nejzajímavjším, zachovaným ješt velkým pohebištm
jsou hroby pohanských Slovan na vrchu _Baba" (563 m) ])obiíže
Vitína. - K Drahošicm pináleží školou Radonice a \'lkov. Poslednjší však píslušnx' k okresu hlubúckém. Zb\''vá nám proto zakoniti
obci: Radonice. Jest to nevelká vesnika o 26 íslech a 1.^7 obyvatelích, na znaném návrší ,52() m nad hl. moe, uprosted les. NejŠkola.

i

tm

.'^

I

i

vyšším bodem jest místo ..U jedle" (."i.So m). odkud jest nejrozsáhlejší
vyhlídka po celé rovin Tclioské až k Táboru. Radonice jsou na
sever od Drahotšic as '/o hodiny cesty, ješt severnji jest místo.
jakási to pirozená rozhledna po okresu ,.U jedle" zvané. Na návsi
jest kaple a tsn u vsi ukazuje se za kovárnou místo obehnané
valem, kde stávala tvrz pán z Radonic. P'arou pináležejí Radonice
na Modrou Hrku. okr. vltavot\'nského.
Felix Truhlá.

XLIX.

OKRES LlSOVSKY.

Pi vstupu \- nejjižnjší místa jihoeská, posvcená hi>lorii nesmrtelných bohatýr. rytíe Jana Zižky z Trocnova, mistra Jana Husi.
muedníka kostnického, a volného myslitele Petra Chelického. bezvoln vybavuje se tu majestátní zjev polovelienské individuality velké
rožmberské državy, posledního vladae teboského, Petra Voka z Rožmberka, jenž krajinám zdejším vládl vedle vlastenecké šlechty hlubocké.
pánu Malovc

z

.\lalovic.

v dobách

i)edblohorských a velkodušným

—
inem, obtováním
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celého rožmberského pokladu svého, zachránil
msto Lišov^ a okoU od strašHvého ádní roty pasovské v dobách
Rudolfa lí. Pelétly již dlouhé ady djin pes strán, úboi a údolí,
žirné kraje

totiž

a jen tiché

tN-to.

vzpomínky v

srdci

vlastencov ozvou'se,

kdykoli knihu minulosti otevírá.
celý okres rozkládá se na západním svahu velké rybnin
plán Teboské, pozstatku to rozsáhlého sladkovodního jezera v kaenozoické doln" na prahorní vysoin eskomoravské se prostírajícího, a
sklání se lázovil od západu k východu. Pokud se txxe orografie, náleží okres k veliké a dlouhé planin, jež od horní Lužnice \- D. Ra-

Tém

ech

spje, klesajíc pi tom na 403 m. Bohaté
teboské s nepatrn\''mi kopci pecházejí s této strany do okresu,
a planina vystupuje tu voln smrem severozápadním až k rulovým
Ku])cm Rudolfovským a k malebné kopin Chotýšanské. ^'rchy Rudolíovské nemají znanjšího svrchního spojení s poloalpskou partií, jež
na jižním obzoru lemuje hranici zemskou, ani s v\-chodnimi horami
žulo\ vmi u Lišova v D. Rakousích. Význané jsou tím, že v tamjší
rule objevují se žíly stibronosného leštnce, o nichž iní se zmínka
již roku i;-!H, u Vesky a na nž však dolováno ve vtších rozmrech
kousích 1491 m)

do

lesy

takže výtžek tch dol pevyšoval y letech
jáchymovské a kutnohorské (ron 56.33H zl.) Také
v ohledu turistickém poskytuji tyto \rchy nemalou zajímavost; s pahrb]< nad Veskou a Hrami naskýtá se arokrásný rozhled na obsáhlou plá Budjovickou, na jejímž obzoru modrá se velebný hvozdnatý Blanský les s horou Kletí (1 084 m), jinak
na jiné skupiny zalesnných hvozd, pod nimiž stíbropné hladiny lesknoucích se rybteprve
1547

\-

XVI.

stol.,

— k)18 bán

i

ník nádhern

zvyšují obraz celé krajiny.

Se stanoviska geologického náleží takoka cel\' okres pásmu,
táhnoucímu se mezi kaenozoickou rovinou Budjovickou a Teboskou,
kteréžto pánve oddleny jsou od sebe pouze úzkým hbetem rulov\'ch
hor Rudolfovsk5'ch a permsk\''m pruhem u Libnie. Podle v\'zkum
geologa Feistmantela vyskytuje se v okrese též
útvar permsk}' na
rulovém svahu v pánvice mezi Libnií, erveným Újezdem, Lhoticemi. Hrdjicemi a Voseln\'m v délce asi 7'5 km a šíce asi 3'7 km.
\'rstvy jeho jsou lemovány na východ veskrz útvarem prahorním a
to rulou od Lhotic až po Bídu, kdežto na stran okolo Kolného, jakož
na jižní a jihozápadní stran, pokryty jsou tetihorními usazeninami
l)ánve Teboské a Budjovické. Mezi slujemi permského útvaru tohoto je nejdležitjší flec anthracitov}'. o nmž známost sahá až do
r.
1550. v nmž byl peražen štolou u Voselna 3 km dlouhou tehdeji

i

ších

dol

stíbrných, jež

již

tenkráte užívaly tohoto uhlí ])ermského za

palivo.

Dolování

na anthracit zahájeno

stvem;

potom kutalo Jihoeské uhelnodolni tžastvo" v dolu Jose-

r.

1881

zvláštním podnikatel-

-

fov
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Karolín a vydolovalo na p. r. 1900 pomoci 82 horník 50.691 g
anthracitu v cen 84.184 K, jež prodáno jednak k salonnímu topení a
jednak do Tyrol, kde ho užívali k výrob acetylenu. Nyní dolování
pro malv asi v\'lžek zastaveno, nebo mohutnost sloje anthracitového
obnášela pouze 80—120 cm- \'edle útvaru permského objevuje se
svrchní kambrium jako úzký pruh od Chýavy k ervev okrese
a

i

nému Újezdu.
Zvtráním rzných svrchu uveden\'ch

hornin

zpracováním vy-

i

tvoila se pda rozliné plodnosti. Úrodnou pdu tu tvoí písitá hlino\atka. povstalá z prahorního kamení bohatého živcem a tetiiior.
travinám, stromoví jehlijež dobe svdí všem obilinám, zematm
natému, z listnatých dulni
buku. Takto pevládá v okrese hlinovalka
i

i

a jiiovatka. která se táhne

jmenovit kolem Lišova a okolních vesnic.

mokra se smršfuje. za sucha rozsypává; piodnost její závisí na
povaze spodních vrstev, na nichž pda orná stojí, rovnž na melioracích odvodovacích. Písitá pda vyskytuje se v okrese skoro všudy.
ale nejvíce na stran v\'chodní, a to hlavn v lesích, kdež se objevuji
za

i

slatinná místa.

Lužnickému vtšinou a
vodní náleží okres d\'ma úvodím
\'ltavskmu pouze západní ástí. Není tu však nikde ani eky, a potoky nemnohé mají význam jen potud, pokud jde o využitkování vody
na mlýny a pokud jich lze použili jako píhon vody do rybník nebo
odvádní vody z nich. etní' rybníky (asi 60), k vtšímu výtžku pudy
nebo ku vztahováni vlhkosti založené, mají výmry 96888 ha: nej\ tší
z nich je Dvoišt, mící 399'3 ^a. Jiné rybníky jsou: Spolský (139'5 ha),
Vlkovickv' (131 '4 ha), Vejskok. Adamovsk5\ Mrhal u Jivna a j. Pes to
Budjovše, že okres je isolován od hlavních tratí v Teboni a v
vicích, není pece zhola bez ruchu prmyslového. Hojné množst\í
Sítí

:

.

kolem Lišova pivodilo vclkov\'robu cihláského
zboží všeho druhu, zvlášt tak zvaných .falcových tašek" ve d\ou
velikých kruhových pecí strojních a jiných menších obyejných. Také
je tu zastoupen hospodásky' prmysl lihovarem v Ustinovicích (ron
597 hl); mimo to v Lišové a v Ledenicích znan je rozvtven prmysl truhlást\í nábj^tkového. Jinak teba ješt zmíniti se o prmyslu
hrníském v Lodnicích, odkud zboží to vyvážejí mimo echy, a
válco\ých a obyejných mlýnech potoních, jichž tu asi sedm a o nkolika stíilých lomech na stavební a štrkovN* kámen Dunajice-Tebotovice). Ped nkolika léty lámal se u ^Mkovic a Skalic pkný tma\ v
syenit a odvážel do C. Budjovic do dílen kamenick5'ch, kdež z nho
vyrábli náhrobní pomníky. Podnik zanikl, ježto doprava po nápravách
byla drahá. Litovati jest, že dosud nedošlo ku zízení projektované
trati železné neb elektrické dráhy,
nkolikráte v rzných varianjiž
tech trassované a detailn provedené z . Budjovic do Lišova a Tediluviálni

hlíny

i

(

-
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mohlo by býti pak u nás po stránce prmyslové a obchodní
Vše zavinila a zavinuje posud neinnost povolanv^ch. Z penžních
ústav psobí v okrese sedm Reiffeisenek a Okresní hospodáská zá-

lione;
jinak.

V

v okrese jedna chlapecká škola
mšfanská s uebným kursem (IV. tída); obecuN^ch škol je 14 a mají
37 tíd; pipadá tudíž na 297 obyvatel jedna tída. Mimo to jsou
v okrese 2 pokraovací školy prmyslové. Veškerá místa okresu zánárodohospodásky na Ces. Budjovicích, kamž
vislá jsou politick}'

ložna v Lišové.

ohledu kulturním

je

i

svedeny všecky cesty obecni a okresní silnice; tchto je asi 42'658 ;('W.
Jediná aerární silnice domažlicko-budjovicko-teboská vede takoka

stedem

okresu.

Pihlížejíce

že

dotknouti,

Fot.

J.

pak k

pomrm

okres se nalézá

demografickým, musíme

tsn

pedem

po-

v sousedství velikého prmyslo-

Hvbler.

LIS O V
(OD

JIHUi,

msta C. Budjovic a postrádá dosud železniního
Z té píiny dalo by se zajisté souditi, že mu asi populace
•ubývá. Avšak není tomu tak; v posledním desítiletí pibylo obyvatelsvo
o nepatrný ovšem poet, což svdi o zdatnosti životních podmínek,
které by mohly býti náležit rozmnoženy zavedením spojení železniního nebo elektrického. Ale bohužel, jedná se tu o „eský jih" a ten
pece, jak veejnost sama dí. stále ožebraován proto, aby byl lacinou
studnicí pro \'ídeii. Pokud se pak týe automobilového spojení poštovního Ces. Budjovic. Lišova s Teboní, jež sám poštovní erár navrhl
vého a obchodního
spojení.

roní garancii v obnosu 4800 K se strany interessovaných obcí si opatil, také tu dosud nic uritého vše se oddaluje a ncprojednává. Tof celkem struný pírodnický a politický reliéf okresu
zdejšího, v jehož stedu uprosted hlavní komunikaní linie mezi staroslavnou Teboní a mstem Otakarovým a Puklicovým
a projednal a

;

-
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LISOV, msto

ležící 517 m nad hladinou Jaderského moi^e na
svahu
veliké
terciemi plán Tebofiské (433 m): má 392
západním
dom, 2521 obyvatel esk^-ch a kat., plochy 15'00 km-. Je sídlem okres-

ního soudu,

berního,

poštov. a telegrafního úiadu.

okresního

zastu-

hospodáské záložny, v zásad již povolené mstské
spoíútelny, okresní nemocenské pokladny, obecné školy šestitídni.
chlapecké školy mšfanské s uebným kursem (IV. tídou) a trojtidní
prmyslové školy pokraovací s besídkou uovskou. O pvod msta
pitelstva, okresní

nám vbec žádných

nedochovalo se

rém všech

mst

se

ztratily.

zpráv, neboí zakládací listiny sko-

Historití zkoumatelé vlasti djí,

že po

eských od Moravy pes Tebosko a Budjovicko
se hustý pomezní hvozd a že ást jižních Cech až ku

jižních hranicích

k

Šumav

táhl

pomezí rakouskému byla za vku pohanského lesnatou, bažinami a
mlakami naplnnou pouští. S porážením a mýtnim lesíj pomezních
bylo poato za Boleslav v X. století. \' tch dobách od nepamti
sídlil v krajin zdejší slovansk\' kmen Doudleb.
Když ])ak Pemysl
Otakar I. pohranin hvozdy udloval soukromníkm, použila zajisté
nkterá blízká šlechta píležitosti v té dob a položila základ ku zdejší
osad. Dle djinn-ch zpráv patil Lišov. jsa mstysem poddaným, pak
ochrann\'m královskému panství hlubockému a zakoušel s ním asi
stejné osudy. Nejstarší spolehlivá zpráxa o
spadá do r. 1360. kdy
císa Karel 1\'. udlil ddiné rychtáství lišovské. na nmž rychtá
Hanzl bez ddic odumel a k nmuž krom mstyse ješt 18 okolních vesnic náleželo. Valfridovi a Mikuláši, bratím z Linkovic. V t\''chž
letech (1363) dje se také prvá zmínka o fae zdejší a chrámu sv.
Václava. Nedlouho potom dne 6. kvtna 1378 zastavil král Karel
msteko Lišov s vesnicemi lantkrabí Janovi z Leuchtenberka za to,
že mu odevzdal panství domažlické. Práva kšaftovniho a odúmrtí došel
mstys již za Václava W. (1400); t\''ž panovník udlil lišovským listinou vydanou na Žebráce dne 13. ervna 1406
právo hrdelní. Takto
tšil se Lišov tehdy píznivým pomrm, ježto ležel na silnici, kdy již
za Karla I\'. mýto a clo se vydávalo. vSvj nynjší mstský znak, totiž
stíbrného eského nekorunovaného lva v modrém poli. obdržel mstys
za krále Vladislava Jagajla (1489), kdy panství Hluboká a s ní Lišov
komoe královské patily. Avšak následujícího roku 1490 dne I. kvtna
zastavil týž král panu \'ilémovi z Peršteina panství hlubocké za 24.000 zl.

nm

i

uher., k nmuž náležely: Lišov, msteko. Oseln}'-. Hry. Nmecké
hory, Koln\''. Lhotice, Velesprin s pustinami, Jelmo. Libni. Hrtov.
Levín, Jivno a vsi Lhotka a Pívoany za válek prvních 1452?) spustlé.
(

Kališt a Tebotova hora. R. 1535 obdržel Hlubokou manžel dcery tohoto znamenitého pána eského, Ondej Tngnad ze Suneku, který
etné stavby na sv\'ch statcích podnikal a též \ Lišov nový pivovar
založil (1536). Ježto

nástupce jeho

Adam

ze

Suneku špatn hospodail,

mu Hlubokou prodati r. 1562 pinu Jáchymu z Hradce za I..OOO
kop groš jáchymovských. Syn jeho Adam nejen potvrdil r. 1579 lišovským výsady jejich, ale udlil jim ješt r. 1582 dne 13. ledna právo,
aby o statcích s\'ých ídili mohli: také jim byl jiíeti tím r. Í.SHI užíváni jiter ankovskch pustil pro stálou vrnost. Nástupce jeho Jáchym
Oldich, purkrabí karlšteinský a poslední potomek svého rodu, zddiv
etné dluhy po otci nákladnými stavbami zpsobené, byl nucen Hlubokou prodati r. l5y(S panu Bohuslavu Malovcovi z Malovic na Dítni
a \'lkavech za 32U.O(JU kop míš. I*o smrti tohoto pána r. 1608 rozdlili
se o panství synové jeho \'áclav, Jetich, Jan a Petr, Jan obdržel
bylo

I

Fot

KI.

P.vek.

nedli po .svceni

PR'\-01) .\A K\1-:T.\0U

\'

R.\TOLESTÍ

I.1Š0\'.

soujmennou a bydlel na zámeku
Rudolfové,
Brzy potom vpád vojska pasovskéko r. 161 do Cech dotekl se zhoubn
Lišova, vSužovalat tato cizí
nemálo Budjovice, Hlubokou a Lišow
jak to úpnlivé prosby lišovských a astá psaní pán Jana a Jetiicha
panu Petru \'okovi do Tebon zavítaná dosvduji. I dal se starý pán
z Rožmberka naléhavými prosbami pohnouti, že rodinn klenotv obsahující 48.0(J0 kop groš do Kutné hory vymniti poslal. Dne 9, ervna
1611 bylo pak vyplaceno na polích mezi Lišovem a Štpánovicemi
vojsku pasovskému penz do statisíc, naež rota odtáhla ku Krumlovu.
-Tožt ten poklad pre, milá rže, již ji máš pokoj: nebudou t více
škubati," dokládá s bolným srdcem poslední archivá rožmberský,
Lišo\- a celou rychtu

\-

1

sb
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Bežan. Tímto velkodušn\'m inem posledního vladae rožm-

zemel, jakoby se neehll dokati
brzku na vlast pijíti mly. zbaveni lionch smutnxch dob. které
šovští a okolní nemalého trápeni. Avšak hroznjším zpiisobem dotkla
se lítice válená Lišova a okolí za povstání stav esk\'ch hned v ervnu
1618. kdy hrab Matyáš z Thurnu. pvodce povstání, s vojskem pir.
táhl do Lišova a Rudolfova, aby obléhal císaskou posádku v Budjovicích. S nespoutanou svévolí krut bojováno po 2 msíce na obou
stranách. A když potom dne 8. listop. 1619 poražen císaský vdce
Buquoy u Lomnice a zachránil se útkem na Lišov do Budjovic,
pronásledoval jej Thurn a zídil si hlavní stan v Rudolfov, kdežto
markrabí braniborský a kušovskx'. Jan Jií. vdce jjomocného vojska
slezského, ml hlavni stan v Lišov. Zde se vojsku stavovskému, bídn
opatenému a nakažlivou nemocí strádajícímu, špatn vedlo po 6 msíc.
Když pak Mansfeld, jenž spchal z Plzn na pomoc stavovskému
vojsku u liudolfova. zradou svého sekretáe poražen u Záblatí (blíže
Volar) dne o. ervna 1619. odtáhl Hohenlohe nakvap z Rudolfova
k Sobslavi. Avšak císaská posádka vypadši rychle z Budjovic, dohonila zadní voj ustupujících, jemuž velel Oldich Kinský. a napadla
ho. Ztrativše však asi 7o muž. císaští upustili od pronásledováni, ale
za to Rudolfov a Lišov vypálili do základ. Xejen tato místa, ale celá
krajina od surového vojska spustošena a v nivec obrácena, že nkteré
fary zašly; tak Lišov sám pifaen po 23 let k Hosinu. Lid pišel na
mizinu
tím. že mu ze statek všechen dobytek sebrali; pes 3000
kusu sehnáno tžkého skotu tehdy z okolí do Budjovic. Buquoy
zmocnil se potom ihned Hluboké, odkudž Malovcové. jdouce pi stran
stavovské, prchnouti musili. A tak jich drahocenný stalek. sídlo vlastenecké, skulil se jako zralé jablíko \' klín démonického Dona Baltazara de Marradas, smutn povstného nekestanskym ádním v jižních Cechách v dobách protireformace náboženské, jemuž panst\í
s Lišovem (1621) odevzdáno v trvalé vlastnictví. Po smrti tohoto
dobrodruha (1638), jenž ped tím pesvdiv se oit o zkáze mstyse
listem daným dne 24. dubna 1630 njak\'ch úlev mu udlil, obdržel
Hlubokou jeho synovec František, jehož syn Bartolomj prodal r. 1661
panství panu Adolfu ze Svarcenberka. Za válek o jiosloupnost Rnkouska (1741 — 1744). kdy Bavoi a >ancouzi. pozdji
Prusové obsadili Hlubokou, pišlo sice optn nemalé soužení na Lišov, ale rozvoj
jeho násiln porušen nebyl, jako díve za povstání eských stav. Také
války napoleonské dotkly se mstyse, nebo prošlo tudy v prosinci 180.S
a v lednu 1806 mnoho vojska francouzského a bavorského, což prý jenom
pana faráe zdejšího stálo 977 zlatých. Takto rozvoj msta možno stopovati z potu usedlých hospodá; by lot r. lf)I. v Lišov 75 osedKxh;
po válce dle jencrální konskribce z r. 1654 jen 64 hospodá napoteno.
berského, jenž léhož roku

(6.

listop.)

\'

I

i

i

i
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NY'ktei pro náboženství odbhli, zanechajico tu všechen nemovil\- majetek. R. I67'>. kdy práv založen byl zde knížecí špitál pro \2 chudých,
bylo napoteno osedlNxh 90.
katastru teresianském iivátli se nejmilej-

V

šich hospodái^ 93; roku 1797 ítal

však již Lišov 144 ísel. Od té doby
\zrstal msty s. takže r. 1841 ítal již 311 dom s 2283 obyvateli. Reformy josefínské dotkly se též obce zdejší; zrušena kaple sv. Michala
z roku 1658. mimo kostel stojící, a hbitov za msto peložen. V letech
star\' gotický chrám sv. Václava skrovných rozmru krom
rozboen a na témž míst zbudován nový kostel vtší v modernjším slohu románském. \' kostele chová se privilegovaný obraz Panny
.Marie s klenoty, darovaný faráem Stanislavem Gajeckým r. 1668. Za

1862—1864

vže

byl

dn

našich Lišov povznáší se

hlavn

živností truhláství

nábytkového;

Fot. Kl. Pávek.

MÍSTO
PEV.XV

asi

VÉ,\'É.

ROD PRO HVP,'^OMETRICKÉ

.MKKKXÍ

LLSOVA.

v 50 závodech

vyrábí se nábytek pepychov\' v nejmodernjších
mimo Cechy v obratu
nejmén ,500.000 K.
prmysl, jakož
velkovýroba cihláského zboží doilává

slozích a vyváží se

JmenovanN'

mstu

ilosti

v míst.

ron

i

i

a

ži\-osti

Díve konány

a obstarává všechen takoka obchodní ruch
byly zde velké trhy na hovzí dobytek; \zalv

n

však za své zízením trh msíních v C. Budjovicích a hla\
nedostatkem spojení železniního ku pilehlým drahám. -Mlýny Sosnv a
Koní, samoty u Lišova, slouží obecenstvu, pokud mají dostatek vody;
samoty Vtrn ík a V obrázek jsou pouze hospodáská staveni. Z \ vnikajících osobností sluší uiniti zmínku o zvnlém (t 1907) rodáku
zdejším, panu Ludvíku Pávkovi, c. a k. polním zbrojmistru. jenž vždv
hrd hlásil se ku svému národu a bodr^-mi vídeáky poctn titulein

-eský

generál"'.

Z pamálností

zdejšího okolí lze uvésti

„vné

místo'

ili pevn\-

bod pro

-

meni nadmoské

se u erární silnice asi

vicm,

100

'
,j

výšky (5651485 m). jenž nalcvá

mstem smrem

k C. BudjoLid okolní domnívá se, že
sted Evropy. Nedaleko tohoto místa pímo

hod. cesty za

granulitový to jehlanec

z

r.

1889.

tímto jehlancem je oznaen
nad Lišovem jest výšina Vtrník (566). odkud pkná vyhlídka na rybníky pánve Teboské a na hory Novohradské.
Odbonou cestou odtud na západ vysokým jehlinat\'m lesem dojde
se asi za ' hod. do lázeského místa Libnie. Tato vesnice ítá 47
dom s3()l oby válely národnosti eské a má rozlohy 6'85 /&/«-. Lázeskys mal\'m parkem a pknou verandou z jubilejní v\'stavy leži s barokním kostelíkem sv. Trojice opodál vesnice \- dolíku. v\''še jsou villy
I)r. Aug. Zátky, vdce
Cech budjovických. K. Certíska. níže villa
,

dm

Fot

F. Kíinzi.

L1BNICSK1-: [.AZNE.

Gabriela (f Dr. Ferd. Zátky) a j. Minerální zidlo zdejší se sirným pramenem odkrylo bylo hejtmanem panství hlubockého a lišovskho

ehoem

Hosínským. S poátku vystavny dexné lázn
devná
kaplika a obydlí pro purkrabího. R. 17 14 dal kníže Adam František
z Svarcenberka pestaviti devnou kapli a kamenn\' kostel z vdnosti
(16')|) a též

k prozetelnosti boží. jelikož panství
kostele

tom zízena

r.

1785 lokálie

r.

dk.

1713

ped morem

chránila.

kostela budjovického a

r.

Pi
1855

pov5'šen kostel na faru. Nedaleko lázni, kde se íká nyní ..Na haldách",
-U lecháka" b\'vala la\írna pro blízké stíbrné doly. z nichž tžilo
se v XVI. stol. až 8000 hiven stíbra. K Libnii náleží katastrem

dom

farou sousední obec Jelmo. mající 2!í
a 12'^ obyvatel esk\'ch.
Asi tvrt hodiny cesty jihozápadn od Libnie leží na okresní silnici
politická obec
s 76 domy. 516 obyvateli eskými na rozloze
6'88 knf. Nad vesnicí nalézá se ddinv stíbrnv dl tiv. P31iáše", zai

Hry
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ložený

r.

1580 a náležející nyní

.,

—

Rudolf ovské

tžaské

spolenosti

sv.

Eliáše na stíihro". v dolu se pracuje nyní na postranní škole smrem
k Libnii, kdež hodlají narazili na zasypané výnosné doly ze X\'I.

Doly tyto mély svj zlatý vk za Rudolfa II.; zkáza msta
Rudolfova r. 1619 a další náboženské války zasadily tehdejšímu dolování smrtelnou ránu. A když r. 1620 Rudolfov se všemi právy darován
století.

císaem Ferdinandem II. Budjovicm, zaniklo dolováni na sti^íbro ze
starých odval docela. V pozdjších letech inny obas pokusy, aby
spustlé doly zase obži\ly, za tou píinou sám erár r. 1752 ustano\il
i

roní dotaci v obnosu 30.000 zl. na rázné provedení ddiné štoly sv.
Eliáše. Také držitelé Hluboké zavázali se dodávati zdarma potebné
díví pro hornictví v obvodu panství. Z práva tohoto se teprve vykoupil kníže Svarcenberk r. I86,'{, kdy zrušeno dolování aerárem, za
Fot. Kl. Pávek.

DDINÝ DL
33.600

SV.

ELIÁŠE U

HR.

m. V sousedství obce hrecké leží na téže silnici mstvs
(Malé hory), mající 87 dom, 652 obyv., z nichž asi 21
Mstys tento tvoí zvláštnost ve zízení obecním; nemaje vlast-

zl.

r.

Adamov,

Nmc.

ního jmní, netvoí ani místní zastupitelstvo a je tudíž zaadno k ])olilické obci hrecké. Osada tato byla
jako Rudolfov osázena

pvodn

horníky a obdržela asi v polo\ici XVI. stol. své jméno od nkdejšího
majitele Adama Ungnada ze Suneku, zástavního držitele panství hlubockho. Piinním pak nového pána, Adama z Hradce, povýšil císa
Rudolf II. listinou ze dne 6. února 1595 místo to za msteko a udlil
mu práv horních mst a také znak mštsk\'', ve štít zlatém modrá
ptilistá rže. pes niž kížem položena kladívka hornická. Ve zdejších
a okolních kopcích rudonosn\'ch bylo své doby piln dolováno, což
dosvdují haldy a zaniklé šachty: patriarchy Abrahama, Lazara.
Vle boží. Adama, Sv. tí král, Orla, Marie Vítzné a j. Severo-

;

—
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/.úpaún 0(1 Adamova, na konci pánve permské nedaleko zaslavených dolu anlhracitovych. je vesnice Voselno (Oselný-Úsilný): poli4.7'> /^m'
ticki obec tato má 45 dom s 416 obyvateli esk\''mi,

mí

pifaena jako Hrv k Libnii.
odxodovaci štola z dol rudolfovskN'ch.

a jest

perazila

flec

U samé

koní dlouhá
tch již r. Í5.SU
dí\e ])olilirky k Hurám

anthracilov\-. \'oselno náleželo

hreka

vesnice

která v místech

ve ti samostané obce
\'šecky tyto obce náležely
v dobách poddanství k panství hlubockérau. Na okresní hranici jižn
od Voselna leží dvr vSvtlík poblíž vojenských skladiš a v\'chodn
odtud na císaské silnici ponmil\- Kudolfov. Asi 2U minut esly na
severovýchod od tohoto msta je vesnice Jivno (díve Jilonov). mající
42 domy. 296 ol)y\alel eských a rozlohy 6'28 /&/«-, od r. 1890 tvoí
r.

1890 se

totiž:

Hry

stará
s

tato

obec

Adamovem.

rozdlila

A'oselno. Jivno.

samostatnou politickou obec. Nad vesnicí je \'\'šina zvaná ,Baba" io78m),
jež nevyniká sice \vsokou polohou, ale je zajímavá tím. že se odtud
na jihu v úžlabin. utvoené na Icvo vrchem sv. Jana (624 m). n;; pra\o
[)ak temi malými výbžky Klet, objeví za jasných dn letních na
veer v pozadí zcela zeteln na levo \'elký a iMal\' Brhl a na právo
Traveská strá (1691 m) v H. Rakousich. Jivno patilo k panství
hlubockému: z výtu usedlík z r. 1490 zachovala se zde jen dv
jména p\odní (Hlavá a Martince). V ís. p. 13. byl druhdy svol)odn\I' a r t h e n o v s k \' mšfana budjovického z Parthenau; byl r.
1680 zakoupen k Hluboké a pozdji zase pro vzdálenost odprodán.
Nedaleko Jivna je samota J e s k y n
s 9 popisnými ísly. ])ocliázejicí
dle místních zpráv asi ze X^'IT. stol. O pvod jejím udržuje se lato
l)ovst: Za starých dob chytali v tch místech do jam vlky. Když pak
v krajin této vlk více nebylo, ubytoval se do jedné jámy asi ped
dvma sty léty samotá drvoštp. Kdysi lo\ili v tch místech knížecí.
a že siln pršelo, schovala se celá družina
s knížetem k dr\ošl])u
do jámy. tehdy již na zpsob jeskyn ui)ra\'ené. Za to daroval kníže
jeskyái. lak mu íkali, potebné díví z erného lesa, by si posUuil
ádnou chalupu, což on uinil. Devná chalupa v pvodní podob
stojí podnes na tomto míst a zove se , jeskyn" a obyxalcl ..jeskyá".
Samoty tyto náležející k Ji\nu zovou se v novjší dob také Vyhlídky.
l'ed nkoliiui lety kvetlo v Jivn cihláství: pracovalo se ve 12 pecích. \^ýroba zboží toho poklesla drahotou díví a nedostatkem spojení
železniního, takže nyní i)ouzc 2 pece utlržují se \- innosti. Xa misl.
kde nyní u silnice císaské leží samota a hájovna, stávala ves a dvr
Lhotky; spusllá byla již r. 1452. Jižn Jivna na pokraji áry náro(loslni je ves Tebotovice (díve iebotova hora) se 40 domy a
;)28 obyvateli eskými a nedaleko na východ Kališt s 22 domy a
obyvateli národnosti eské. Oíjé vesnice tvoi spolu katastrální
l.'-56
oiiec a mají rozlohy 8'37 km' a jsou pifaeny do blízké Dobré A'od\',

dvr

i

-
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národostn

již smíšené v okresu eskobudjovickém.
Patí\aly
Karla TV. k rychtáí-stvi lišovskému a tím tedy
k panství
hlubockému; Kališt své doby poítány
ke zboží rožmberskému a

vsi to
již

za dol)

i

i

v X\'III.

stol.

držel je

chodn Kališt

je

ves

Jan Jáchym Markvartic z Hebene (t 1732). VýZaliny (Zalyn), mající 27 ísel, 157 obyvatel

esk\'ch a rozlohy 4-38 km-. Ves patíívala zboží teboskému a b^ývala
rijzným pánm zastavována; po r. 1541 byla pipsána již do obnovených desk zemských k panství rožmberskému v Teboni. Za vpádu
vojslva pasovského do Cech r. 1611 byla ves tato v dubnu téhož ruku
vvpálena. že málo zstak). Stalo se to proto, že sedláci v sebeobran
zabili dva muže z té roty pasovské a hodili je do studn. U Zalin
stávala ves \'ztuhy, která v ticetileté válce zanikla. V drženi této
\-si býval známý primátor budjovický, Ondej l'uklice. který se psá\-al
odtud ze Vztuh (t 1467). Provdáním jeho vnuky Johany, pešly
^'ztuhy a U r t v no v ce v majetek budjovického mšfana Linharta Ekharta. Od Zalin na jihov\''chod pod bývalým hradem I.andsteinem v dolin
LEDENICE. starobylý mstys, mající 246 dom. 1551 obyvatel
eských s rozlohou 1535 km": pipomíná se již r. 1291. Nynjší obnovený kostel sv. Vavince ml r. 1384 faráe. Dle povsti založen
mstys \- XI 11. stol. zárove s hradem na blízkém ná\-rší. kde dosud
se íká .Xa hrad" a osazen obyvateli domácími. Asi po 200 let zstaly Ledenice poddanou vsí pevnosti Landsteina, až konen dle domácích zprá\' ke konci XV. nebo poátkem XVI. stol. se svolením
krále Viadislaxa 11. \'ilémem z Landsteina na mstvs povvšenv a rodinným znakem pán z Landsteina — ptilistou stíbrnou rži se zlatvm
okrajem a zelen_vmi koutenými lístky v erveném štítu — jakoby mstským znakem opateny. Ledenice jiatívaly [lvodn již starodávnému
zboží Vitkovc. po nichž nazývali se synové Budivoje krumlovského
a brati slavného Závise (f 1290) Vítek, Vlk. Budivoj a Henslin, jimž
nešastnou pohtikou
králi Pemyslu Otakarovi IL ze všeho bohatství pouze Ledenice zbyly,
totiž Budivoji a Henslinovi.
nebof ])r\ni
d\a po pádu Závišov ze zem vyšli. Po záhub této vtve dostalv se
Leilenice od r. 1317 jiné ratolesti toho rodu. pánm z Landsteina. kteí
si
oblíbili hrad ledenický na pamf svého devního sídla (u X'o\-é
Bystice) Landsteinem nazývati; náze\- ten zstal hradu tomu až do
jeho sesutí 1433). Pipomíná se tu Smil z Ledenic (t 1358), bratr
pana Viléma z Landsteina (f 1356), jehož vnuk Vilém, zemský soudce
a len jednoty panské proti králi Václavu IV.. udlil listinou ze dne
29. dubna 1398 Ledenick\''m právo odúmrti, emesla dlati a piva vaiti. Potom r. 1404 získal Ledenice pan Jindich z Rožmberka, zaplativ
bezpochyby veliké dluhy pana Viléma z Landsteina. Syn tohoto Jindicha, smutn povstn\- v historii eské. Oldich z Rožmberka, pomáhal za válek husitskvch cizím hrobníkm národa našeho zahrabávati
i

i

vi

(

rum

V

vka:

a popel

ideu

spojil se totiž
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lidstva a ulápli
s

nepáteli proti

lidské volny i"o;íum lo-

v kr\i

dob. kdy národ esk\-

vlasti v

sob budoucnost.
na odvetu podnikali
vpády do okolí teboského a jako zhoubná boue všecko, což pán
Oldichovo, ped sebou niili. Za tchto výpad nepátelských dvorská
eládka na Landstein se rozprchla, a hrad byl patrn Husity zboen.
Xa míst pak sesuté tvrze vystavn dvr. jejž pan Oldich, jsa v penžních nesnázích, prodal r. 1447. Teprve po stu letech (1548) koupil
vesnicemi znovu
.Ledenice msteko
mstys s patinými k
s mljmem a dvma dvoáky ddin5'mi a pi tom zámek zboen\' Land-

jako

Z

té

duchem božím b\i nadšen, aby
píiny Táboi a Sirotci v letech

lepší

1423

pojistil

— 1433

—

nmu

eenj'" — pan Vilém z Rožmberka za 11.000 kop groš a dal
v obnovené desky zemské k panství tel)oskému na vné asy zapsati. Pozdji povstaly na dvoišti 4 dvory selské, jichž obyvatelm
Jan Jií ze Svamberka, ddic panství teboského po posledním Rožmstein

berkovi Petru Vokovi (f 1611). táž práva udlil. kter\'ch msteko
I^edenice požívalo. Po porážce blohorské bylo ddictví nového pána.
jenž súastnil se povstání, zabráno pro císaský fiskus a teprve r. U)Ol
postoupeno panu Janu Adolfovi ze Schwarzenberka. Po válce ticetileté náleželo k farnosti ledenické s filiálkou štpánovickou 2226 duší.
jak uvedeno v dopisu vikariátu velešínského, což na ten as bylo
dosti. R. 1782 Inla stará vkem sešlá vž zboena a vystavna nová
s cibulovou bání: kostel sám opraven r. 1U8 a znovu vysvcen. Obyvatelstvo živi se v mstysi ponejvíce zemdlstvím a chovem dobytka:
avšak \' nejno\jši dob provozuje se siln asi v 6.S dílnách prmysl
truhlástvi nábytkového, jenž obstarává obrat
asi na 200.000 K.
Jmenovaným prmyslem zamstnává se asi 220 osob.
15 ha), kdež nalézá se
Jižn Ledemc je rozsáhlé pastvišt asi
v silných vrstvách množství dobré ohni\'zdorné hlíny, jíž analysi provedla -Chemická laborato pro prmysl hlinn\'- v Berlín". Litovati
jest, že nenašel se žádný podnikavý lovk domácí, aby tu zídil
továrnu, a že byla obec nucena odprodati pozefnek s hlínou cizí továrn na hlinné zboží ve F^lorisdorfu u Vídn, náležející firm „Led''rer a Xessanyi" za 27.000 K. Obec sice z poátku prodala materiál
s podmínkou, že se na míst zídí továrna, ale firma se vykoupila
z |)ovinnosti 4000 K a 2 K za každý odvezený vagón hlíny drahou do

ron

(

I

l'"lorisdorfu.

Ržo

Katastrem do Ledenic patí ves
v. kteráž vysáz<'na z
kazu knížete Josefa ze Schwarzenberka jako dlnická kolonie.

roz-

Ke

k:iždé chalup pidleno 6 strych pdy a za tžkých podmínek pen 'cháno dlníkm k užívání. Po roce 1848 byly pozemky jmenované
vvvazovací komisi k v\kupu uznány; ale knížecí zástupce se odvolal
Dnes však nakládají Ržovšlí
a pozemky nebyly vyvlastnny.

—
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jako s vlastnictvím. Kníže pozemk více odejmouti nemže,
dostává z nich mni\ v nájem. Takto podnes pracuji obyvatelé této
vesniky jako kdysi za roboty v knížecích lesích.
Asi 4- km severov\'chodn Ledenic na okresní silnici leží obec
Slaboovice (díve Slavošovice); má 33 dom, 190 obyvatel esk}'ch
a rozlohy 7'4I km''. Nedaleko odtud v právo u rybníka Spolského je
ves Libin, mající 53 domy, 276 obyvatel eskS^ch na rozloze 7 '98 km''.
v levo pak Vlkovice u soujmenného rybníka s 25 dvory, 139 obyvateli esk5'mi a s rozlohou 382 km'-.
Tyto samostatné obce leží
v rybniné krajin a náležely až do zrušení patrimoniálního zízeni
k panství teboskému: nkolik
v Slabošovicích (7) a v Libin
(8) odvádlo platy druhdy též augustiánskému klášteru v Teboni a to
až do jeho zrušení \"ilémem z Rožmberka r. 1566 se svolením císae
a papeže. Vlkovice držel na poátku XV. století Jan Tožice z Tožic,
\ladyka z Vidová, jenž tu r. 1400 založil nynjší rybník Vlkovick\''
s

pdou

a

dom

(113

díve Pamatuj

/la),

zvan\'.

Západn od AMkovic je vesnice Zvíkov (d. Zvíkovec), mající
44 domy a 286 obyvatel eských
odtud na severovj-chod leží ves
Hvozdec s 27 domy a 152 obyvateli esk\'mi. Ob vesnice tvoí
;

obec a mají katastrální plochy í\'19 km-. Zvíkov je
že se v
do dnešního dne spatuje stará neporušená

spolu politickou

zajímavý
tvrz

.

k.

I3'5

tím,

nm

eená Zvíkovec
19.
//2

a

jest
zv\''ši

a to s urit\'-m rokem založení. Pi živnosti
stavení z ploského kamene zšii
jižni
stranu dvora. Xa txrzi této asi
za\-írajici
m,

tyhranné xžovité
asi

1(»

okna na stran ke dvoru pamtihodný
kámen, na nmž poznamenán rok 1406, kdy byla tvrz vyzdvižena.
Xejstarší držitelé Zvíkovce patili ku pedákm rytíského rodu Harachovského, z nhož \'ilém. Piblin a Xedamir pipomínají se po roce
1362. Na po. XVI. vku držel tvrz Jiík Majnuš z Beznice; dcera
jeho Eliška provdavši se za Hemana Lhotského ze Zásmuk, manželi
statek odkázala. DotenV' Heman uinil dne I. listop. 1536 „ochuzeným lidem svým ve Zvíkovci,, aby se pod nim šfastn zmáhali"
nadání takové, aby mohli voln o svých statcích íditi. Eliška však
r. 1539 prodala ves bez tvrze a díl vsi Štpánovic Petru Rožmberkovi
u výši

7'5

m

spatiti

lze

u

i

od kteréhož asu ves k panství teboskému náležela.
Tvrz byla pikoupena nedlouho potom k panství hlubockému Ondejem
Ungnadem ze Suneku. ješt ped r. 1551. Koupi této tvrze umožnili
svému pánu Lišovšti, ježto je pivedl k tomu, že mu 1500 kop pjili,
proež jim pozdji statek, když k penzm nepicházeli, v nájem puštn.
V popisu panství hlubotkého 1562—1601 pipomíná se ješt tato tvrz
ale r. 1628 byla již pusta. Podle urbáe r. 1677 patily ke tvrzi zahrada,
2 lány a 2 jitra polí a les Slabec s lukami. R. 1718 prodal kníže
Adam Schwarzenberk popluží zvíkovské v ddiný nájem Jakubu
za 2700 kop,

—
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Tvrzákovi a Pavlu Košfálovi, kteí již ped tim Inii tvrz. dvr a nkteré pole najali. Když pak se oba rozdlili, dostal Tvrzák (jmenoval
. 19. s tvrzi a K ostál . 15.
se tak proto, že ve tvrzi bydlel)

dm

a každý z nich

jisté

pole.

Tsn

v sousedství Zvíkova na západ leží poplužní dvr Urtinovice (díve Urtvinovice), druhdy ves. která ve SOleté válce zaves držel v XV. stol. slavn}' primátor budjovicky'
nikla. Dvr
Ondej Puklice ze Vztuh vnukou jeho Johanou pešel statek ten
v majetek mšfana budjovického Linharta Ekharta, jenž stal se pak
pedkem vladycké rodiny Ekhartv z Urtinovic. R. 1633 pikoupeny
Vztuhy, k panství teboskému s vesnicemi,
oba statky, Urtvinovice
které však od tch dob s povrchu zemského zmizely.
i

;

i

Na císaské

mezi Lišovem a Teboni leží v údolí ves
Stpánovice (díve Štpánov); má 96 ísel, 624 obyvatel národnosti
eské a rozlohy 14'58 krnK Star\' gotickS' kostel Nanebevz. Panny
Marie, opravami znešvaenS', ml již r. 1356 faráe. V kostele je kamenná ktitelnice z r. 1515 a devná socha Panny Marie s umleckou
cenou. Ves pvodn náležela pánm z Landsteina: právo odúmrti
udlil ji \'ilém z Landsteina dne 29. dubna 1398. ^' dob válek husitských ml zde platy nkteré Jan TožickS' z Vidová, ale vtši ást
vesnice držel Oldich z Rožmberka, odpadlík od víry podobojí a zákenický nepítel Husit. Když pak Táboí a Sirotci se svými vdci
Janem Brdinkou a Janem apkem ze Sán podnikali v letech 1423—1433
válené taženi k Teboni, aby tu škodil Oldichovi, došlo na tuto
vesnici, která poplenna, kostel vyloupen, naež ztratil faráe. R. 1440
koupil platy Oldich z Rožmberka od Jana Tožického a tak celá ves
pipojena k panství teboskému a kostel pidlen jako filiálka k fae
ledenické. Teprve r. 1738 filiálka tato pro velikou vzdálenost zrušena
a kostel od ovdovlé knžny Eleonory ze Schwarzenberka nov vysilnici

i

zdvižen. K obci této jsou pifaeny nyní obce: Zvíkov, Hvozdec,
Vlkovice, Slabošovice, Libin, Horní Miletín a poplužní dvr
Vranín, ležící za Štpánovicemi na císaské silnici na pokraji pánve

Teboské.

Dvr

vystavti hejtman rožmberský'', Jan Cern\' z Vilesa Vraní. Naproti dvoru strmí
pamtihodný dub, jenž dle lidového rení pamatuje pr\'' Žižku; má
v objemu 7 m. Severn Stpánovic asi 2 km cesty jsou vedle sebe
dv katastrální obce Miletín Dolní a Horní, jež patí k politické
obci dunajické. Dolní Miletín má 21 dom, 122 obyvatel esk\'ch
a rozlohy r87 km'-: Horní má 19 dom, 106 obyvatel eských a rozlohy 2M8^/?-. Horní Miletín patíval k panství teboskému a byl své
doby zastavován klášteru teboskému; naproti tomu Dolní Miletín
jsa pifaen k Lišovu, patíval k panství hlubockmu.

noe,

r.

1573 na

dal

míst vymýtného

-
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Nedaleko tchto obcí na okresní silnici leží vesnice Dunaj ice
esk\'ch a rozlohy 8'\8km''. Obec patrivala k panství teboiiskému a odvádla též platy klášteru augustiánskérau v Teboni. U vesnice je vrch zvaný hora Dunajická (502 m).
kdežto na vrcholu v lese strmí kaple sv. Anny a kolem ní ki/ová
mající 72 cMsel, 400 obyvatel

cesta.

Sem

konán}'

b\''vají

z

blízka

i

daleka pouti.

Na

severov5'chodni

ped nedávnými lety ruda železná a vozila
Chlume u Tebon. Dolování pestalo, ježto do-

stran Dunajic dob\'vala se

do slévárny v
prava rudy po nápravách byla drahá. V lesích tamjších jsou místy
moály a bahna (pánev Teboská), obsahující dosti rašeliny, ze
které se díve dlali borky. Tato ves je pifaena k nedalekým Slavnicm, jež zovou se Dolní a Horní; tato má rozlohy 478 km-, ona
9^^9 km-.
obce mají úhrnem ísel 82 a 492 obyvatel eských.
Zdejší farní kostel sv. Mikuláše a Linharta, náležející nyní náboženskému fondu, ml již r. 1384 faráe. Ve XIV. století postavena byla
zde tvrz a vodami obstoupena; náležela k panství lomnickému. Oboje
Slovnice jsou oddleny od sebe jižní prodlouženou ástí r\'bníka
Dvoišt, jejž založil Ješek z Kosové Hory 1363, strýc a ddic Viléma
z Landsteina, pána na Lomnici (j 1359) z rodu Vítkovc.
U tohoto
rybníka stál druhdy Dvoištský ili Slovnický klášter jeptišek z ádu
sv. Kláry. Pi rozšiování rybníka tohoto byl pak klášter zboen, a
jeptišky peloženy do Krumlova. V Horních Slovnicích stávala také
v r3'bníce jmenovaném tvrz; kdy zanikla, není urit známo. Bezpochyby byla opuštna, když bylo zboží lomnické k panství teboskému
pipojeno, což stalo se po válkách husitských 1437, ve kterémžto roce
král Sigmund. po bratru svém Václavovi IV. pánu na Lomnici, pustil
zmínné panství, k nmuž Slovnice náležely, Oldich z Rožmberka.
K Slovnicm patí katastrem víska Sádky. jež odvádívaly platy
hradu lomnickému.
Nedaleko Slovnic na okresní silnici k Lišovu leží katastrální a
politická obec Hrky; má 72 domy, 485 obyvatel esk\-ch a rozlohy
6'88 km'-. Vesnice patívala k panství hlubockému. jako pilehlý Levín
a Hnitov, kteréžto dv vesnice odtrhnuvše se ped dvma lety od
Hrek, tvoí nyní sanrostatnou politickou obec s 30 domy, 195 obyvateli esk5'mi a mají rozlohy 5'24 km".
V Hrkách je pkná kaple sv.
Jana Nep. a nová budova dvoutídní školy obecné. Západn Levína
pod vrchem Cankovem stávala ves Pívoany, která v dob ptek
správce zem eské Jiíka z Podbrad, s Oldichem z Rožmberka
se

Ob

—

asi 1452

—

zanikla.

Severozápadn od Levína jest vesnice Velechvín, jež s blízk\''mi
obcemi Kolným, Lhoticemi. erv. Újezdem tvoí spolen kata-

dom, 642 obyvatel esk\''ch a rozlohy 4273 km'-.
zahrnut knížecí revír 3\02 ha. Obce tvto náleželv až do zru-

strální obec, mající 109

v

nmž

—
šení palrimoniálnich

zízeni

108
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k panství

lilubockému.

\'

nynjším

há-

jemství velechvínském stávala druhdy ves Pro chod. náležející k manvysázena byla již v dobách pernysloveckých
ství hradu hlubockého
k obvyklé služb hradní. Páni z Prochoda sídlili nedaleko této vesnice
na míst, kteréž podnes se zove „na residenci". Král Karel udlil
toto manství v léno Ješkovi eenému Celistka (erbu rže),
r. 1373
který ji koupil od ddic t Ješka Prasete, by služby ke hradu konal.
Asi po stu letech (1471) prodal statek tento Jiík Celistka z Prochova.
patrn poslední potomek schudlé vtve pán krumlovsk5'ch, Hroznatovi z Petrovic. R. 1540 koupil statek prochodský známx' Ondej Ungnand od bratí Jindicha a Jií z Ojír z Protivce. Kdy pak vesnice
tato zanikla, není povdomo: na míst tom rozkládá se nyní velký
knížecí les Prochod zvan\'. Jinou zajímavou zvláštností Velechvína
je vysoký násep u rybníka eený „Hradišt", na nmž nyní stojí
škola; jméno jeho táhne se zajisté k první soujmenné kultue slovanské, vládnoucí v Cechách od \'.— XII. stol. po Kr. Xa míst tom bylo
totiž patrn v pozdní dob pohanské nebo na poátku kesfanství
zbudováno menší ohrazené místo, by skytalo útulku a záchranu ped
náhK^mi nájezdy nepátelskými. \' této vesnici pálívali ped nedávnými lety vápno dobré jakosti, dob\'vali železnou rudu a dlali kolomaz. V nedalekém pak Kolnm jsou v lese lány dobrého písku hlinitého, dosud nedoteného, a u Lhotic na „Bílé hoe'' kaolin, místy
:

i

uhlí.

jež l)vlo

zkoušeno.

Jinak mají krajiny tyto zajímavost praehistorickou, nebo v tajuplném lesním šeru u erv. Újezda upoutává nás asi 80 pozdních
malých, jež lid zove „kopce".
mohyl žárových, rozmr velik\'ch
i

i

na úrove zem budoval již lid slovansk\- neznámého
asi v VIL— VIII. stol. mil\'m zesnulým ve víe v posmrtnxo nco dále na západ v tichém lese Aloji opt jiná
život. Avšak
pohebišt
z dob prvního bronzu (= kamenné mohyly asi
posvátná
gallských Boj) tesklivou a tajemnou k nám mluví eí a vydávají
svdectví o jiném samostatném pokolení s vlastní kulturou a vrou,
jež obývalo nkolik set let krajiny jihoeské; |)ozstatky jeho jsou
uloženy v museu starovkých nález v zámku knížete vSchwarzenbcrka
na „Ohrad" u Hluboké.

Hroby
jména

tyto

i

Zapadla pamt minulosti, ale nmé ty pomníky dávných dob
vzrušením a pietou \elikou naplují mysl naši, ncbof vane z nich
víra a nad nimi vznáší se mír.
láska
i

Jan Dejmek.
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L OKRES TEBOSKÝ.
Jiliov\'chodni cip Cech zaujímá okres T^ebosk^'^ Hranií na sever
okresem Lomnickým, na východ s Jindichohradeck5'm a Novobystickým jakož D. Rakousy, na jih s okresem Trhosvinenským a na
msto, 2 mstyse a 34 vsí s 23372
1
západ s Lišovsk\''m. Leží v
obyvateH, z nichž jest 22.084 ech. Okres jest tedy cel}' eský, jenom

s

i

nm

v Suchdoie pati k druhé nárochiosti 668 ítetina), v Chlumu 178 (desítina) obyvatel (vlivem továrních dlník ve sklárnách .Stíilzlových) a

osad

v XVIIL století se smíšeným
obyvatelstvem založené. Ba i nejbližší osad}- v Rakousích jsou ješt
37.134 kni', z nichž
eské.
ítá se 2641. Plocha okresu
9556 ha pipadá na pole, 4730 na luka a 16631 na lesy. Z toho náleží
14.186 ha velkostatku Teboskému, jež se opt dlí na 3189 ha polí
a luk, 1623 ha rybník a 8462 ha les. Panství Chlumecké obsahuje
6530 ha. (3bec Teboská má deskový statek o. 6868 /?«. Konen sem
zasahuje v^elkostatek preláta Krumlovského o 1595 ha (u Mladošovic).
v

Nové

vsi 267 (polovina) jakožto

mí

Dom

Kdysi v tetihornich dol)ách pokrývalo pdu okresu Teboského
sladkovodé jezero, jež pak vydmutim se pdy v jižní ásti ekou Lužnici
v\-teklo. Kotlina Teboská od podobné Budjovické hbetem Rudolfovsko-Hlubockým oddlená jest proto vyschlé, jenom nepatrn k severu naklonné dno toho jezera, v nmž písitá a moálovitá pda
pevládá. Spodina jeho sestává z neprostupné hlíny a z rozlin zbarveného jilu. ímž na mnoze zemdlství stává se obtížné. \'šady v ornici jeví se pro její p\od nedostatek vápna a musí se pivážením jeho
(obyejn z Chýnova) tomu zlu eliti. Za to jest rozliné, leckdy dosti
vzácné, hlíny (jako u KlikovaJ všady nadbytek. Stavební kámen je
však na nkolik m.álo míst (Stíbec), ležících na vyvj^šené hran
kotliny, obmezen. K stavbám, vyjma základ, berou se proto cihly
(díve díví). V nejstarší dob pokr\''valy bezedné moály a hluboké
lesy zdejší krajinu. Proto také byla naše krajina pozd obydlena. Doba
kamenná a bronzová není zde vbec zastoupena a také památky z doby
románské jsou zde dosti vzácné. Hojn vodní pítoky jak z Novohradské
netak Rakouské vyv_všeniny. zvlášt na jae a na podzim, jakož
patrný spád terrainu daly tu podnt k utvoení velkých vodních nádržek a moál. Staré zdejší listiny hemží se názvy Blata, paludes.
rákosí, Mozel, ostrov, Werd a p. U samé Tebon vedlo na 3 strany
pes moály km dlouhé mostování, t. j. vedle sebe položené trámy.
— zvané dlouhý most. Tím, jakož etn5'mi rybníky, které tu v XVI.
století povstaly, majíce k zakládáni svému píhodnou pdu. stává se
zdejší krajina nejbohatší na vodu v Cechách. Proto se Tebo jmenuje
i

I

i

—
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moál

a zakládáním rybník stal se
také jezerní msto. Spuštním
zde první krok na dráze pokroku. Osídlení zdejší krajiny nedalo se
díve než v X — XI století.
Území patilo díve zempánu. jenž je dal lénem pánm z Landšteina. vtvi Vítkovc. po nichž msto dostalo jméno nmecké Wittigenau-Wittingau. eské jméno odvozeno od jména mužského Tebo,
jakž nejspíše slul lokátor. Jednu ást Tebon Prezník zvanou daroval
186 vévoda Bedich klášteru Svtelskému v Rakousích. na njž
roku
dodnes upomíná jméno mKma a rybníka, díve vesnice Opatovice. a od
nhož ji koupili zpt kolem polovice XIII. století opt páni z Landšteina.
„Tebo" pak odvozuje se od tíbiti, m5'titi, jakož dubové paezy nejen
na okolních lukách, nýbrž
v samých domech Teboských vykopány
bjiy. Od Landštein pochází ást Zlaté sloky až ke mHmu Opato1

i

vickému, jakož

i

nejstarší rybníky

Od Landštein

koupili

r.

1366

(již

v XIV.

Tebo jich

století).

strýcové, páni

z

Rožm-

hned v roce po svém nastoupení klášter
eholních kanovník sv. Augustina a odevzdali mu duchovní správu
Do roku 1380 rozmnožili nadání na 18 kanovník. Ti zídili
far}'.
zde vedle místního dvora poplužní dvory. Nový dvr. Dvorec. Vranín
a Oboru. Zbožní zakladatelé nadali klášter Tebosk5' nejen bohat,
n\'brž dali mu svým nákkulem poíditi a malbami okrášliti potebné
bohoslužebné a vzdlávací knihy. Mniši sami postarali se o výzdobu kostela svého a kížové chodby, jak objevené a péí knížecí
obnovené zbytky jich od XIV — XVI století dokazují. Nemenší péi
mli o svou knihovnu, v níž pi zrušení kláštera 402 star\''ch vzácných
rukopis se nacházelo, kteréžto dostávše se vtšinou do universitní
knihovny a obsahujíce látky ze všech obor lidského vdní slávu
kláštera Teboského dosud hlásají. Štdí Rožmberkové založili také
berka.

Ti

chudobinec pro
stelík sv.

zde

založili

17

chud\'ch a sešK-ch lidí. vystavli vedle nho konadali zvláštního knze, jenž tikrát v týdnu pro

Alžbty a

ml. Chudobinec ten ležel v nynjším rybníku
Svt, tehdejším Svinenském pedmstí nedaleko ostrova a patil
k nmu dvr. rozsáhlá pole a luka, rybník a etné platy z vesnic. Též
dvr v Chlumu s 3'/, lánu pozemk mu náležely. R. 1399 byla Peltráta ze Štítného, sestra známého našeho spisovatele Tomáše ze Štítného, zde ',v chudobinci šafákou a hospodyni. Pi své smrti r. 1414
odkázala vedle jiných legál 7 kop na hrobový kámen s eským nápisem. Ústav ten, jenž etnými dalšími odkazy od zakladatel a jinvch
špitálniky mši sloužiti

dobrodinc rychlým krokem k výši a rozsahu velkostatku spl, utrpl
první pohromu za válek husitských tím, že husité obléhajíce Tebo,
kostelík sv. Alžbty vypálili a zboili a ostatní zboží chudobince spustošili. Teprve r. 1484 byl kostel opt vystavn. Znamenitý tento ústav
zmnil se náhle, když r. 1.572 \"ilém z Rožmberka zakládaje rybník

-III

Svt

pedmstí Svinenské

s

strhnouti dal, kostel sv. Alžbt}'

a

celé

chudobincem, dvorem a kostelem
na

pedmstí Svinenské vystavl

dm

nynjším pedmstí Budjovickém a pro ústav koupil
vedle kostela v mst. Blahodéirný tento ústav byv od Schwarzenberg na 18
osob rozšíen, stává dosud a poskytuje v práci sestárK^m dlníkm,
a eledínm bezpen\' a dobe zásoben}' útulek.

emeslníkm

Stav okresu
okolnost, že

Teboského v XIV. století charakterisuje nejlépe ta
sv. Máí Majdaleny (nyní stanice Chlumec-Pila)

chrám

jmenuje se „na poušti", a že zde v místnostech u sv. Barbory, v Koutech a Zálomu zdržo\'ali se poustevníci. Již v druhé polovici XIV. století
setkáváme se s celou adou takových muž. knží a bratí Majdaleny:

U SV.

ALŽBTY V TEBONI.

Rožmberkové vykázali jim kopu groš stálého platu; jednotlivé poustky
stáxaly na míst nynjšího presbytáe, kter\' r. 1534 pistaven i\vl.
R. 1400 poukázali Rožmberkové poustevníku Václavu epicoví a jeho
south-uhm k stavb kaple na míst „Stará pila" zvaném 4 kopy roního platu. Jin\' poustevník sedl v Zálomu, dnešní to sv. Barbory,
kdež dodnes poustevna stojí. Také zde postavena kaple sv. Barbory.
Tetí poustka byla v koutech u pozdjšího rybníka Rožmberka. (1410).
Místo
která

obrazu
r.

1762

na strom visícího vystavena
kamennou nahrazena. Strop její

r.

17,34

ozdobil

devná

kaple,

chvaln známý

Prokyš pozoruhodn\'m obrazem na omítce nmecký
rám sv. Víta sv. Václavovi. Také olejový
odevzdává
král Jindich
obraz sv. Víta na oltái pochází od téhož mistra. Na míst poustky

malí

Frant. Jak.

:

-
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nyní jednopatrová budova, kdež výletníci oberstvení a trpící
blízkého sirnatého pramene lázn dostati mohou.
Ježto v Teboni dne 10. ledna 1395 páni obnovili Jednotu proti králi

Stojí
z

IX. a Jindich mocn se položil proti Budjovici;un. jali se
pívrženci královi na Teboskou krajinu dorážeti.
hájená posádkou a nepístupna moály obhájena,
se proti ní zradou žebíky ukládalo, ale tím více trplo bezbranné okolí. Smlí odvážlivci, kteí upadli
do rukou Rožmberských, mueni a obšeni v Teboni. \"\'slechy tj' zapisovány do t. zv. Popraví knihy Rožmberské, jíž se nám množství
podrobností ze souasných
zachovalo, jimi osvtleno také m.ládí
Zižkovo. Pi vypuknutí válek husilsk\''ch prchli mniši, byvše poueni
osudem kláštera Zlatokorunského, do Rakous a Bavor, ale
byla
šastn obhájena. R. 1422 poslal Zižka lovího Rybku z Lomnice do
"\'áclavovi

a

Tebo

i

píbh

Tebo

Tebon

vyjednávat, nejspíše aby se vzdala; ovšem marn. Dne
dubna 1423 pokoušeli se opt husité bez výsledku o Tebo. Opt dne 21.
kvtna 1425 pitáhl Jan Bzdinka s velikým vojskem k Teboni, ale odražen
v\'p.adem posádky Rožmberské s velikými ztrátami k Xovxmi Hradm
odtáhl. Také Kamaret z Zirovnice byl pi tom sám sv\''m životem
svými lidmi a potom, když msta nemohli dob\''ti, jel sám tetí pry
a své lidí poslal s Tábory k Novému Hradu. R. 1433 vojsko Sirotk
pod svým hejtmanem Janem apkem z Sán správcem a Buzkem
z Smoletel,
táhlo od Veselí pes Tebosko a mnoho škod nadlalo;
zvlášt se jim vytýkalo, že mnoho rybník skopali a slovili. Brannským
celé stádo dobytka vzali. R. 1435 obléhal Jindich z Rožmberka Lomnici, ale nemohl zabrániti, aby Táboi spíže tam nedodali:
porazil je
však u Kre a dobyl Lomnice, naež zámek dal sboiti, píkopy zaházeti a s zemí srovnati. ást zajatých dána do Tebon, jiní pišli na
Choustník. do Sobslave a j. Za krále Jiího byly plenny statky zdejší,
dokud Jan z Rožmberka krále se držel, od jednoty pán katolických,
I.^S.

i

a když. poslušen jsa papeže, od nho od|ja(ll. od strany královské.
Proto r. 1463 osm okolních fará hledalo útulek \-e zdech msta

Tebon.
Xa

konci X\'. a na

rybníky na

Tebosku.

zaátku X\T. století zakládány nové veliké
Již ve XIV. století byly zde rybníky jako

obzvlášt stával již
Papež Mikuláš \'.. který jako kardinál
s kardinálem Janem Karvajalem Oldicha z Rožmljerka r. 1446 v echách navštívil a zde veljíými rybami astován byl. íkával potom
v nové své hodnosti pi stole: ..ale pan z Rožmberka praví, když
u Opatovic. u

Jiljí

rybník Dvoišt,

a Spoli. Landšteina a Bošilce;

mící

340

fya.

i

Bh

velké ryby jí: l'ro bychom nepožívali tyto statky, které nám
udluje V* Roku 1472 zídil tehdejší Rožmbersk}' fišmistr Želízko pro
kurfirsta falckrab Rýnského nový rybník a byl vyzván, aby totéž
u Waldkirchen pro biskupa Pasovského uinil. Jako vlastní zvelebo-

—
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Teboského

považovali teba Yoka
k ruce byl véhlasn\-.
Jim
(f
daleko za hranice ech proslavený rybní hospodá všlpánek Nelolický
(t 153B). Od nho pochází rybník Opalovický, Kaov a t. d. Ale jeho
nejslavnjší dílo jest prodloužení Zlaté stoky od mh''na Opatovického
na západní stran msta Tebon až k jejímu spojení s Lužnicí u Veselí. R. 1529 zakládal kardinálu arcibiskupu Matoušovi Solnohradsknui
nové rybníky; r. 1530 |)racoval na podobném díle u hrabte .Mikuláše
ze Salmu v Neimburku na Innu; r. 53B byl nkolikráte na Krajíském
panství ChluniTíystickém. R. 1525 — 6 ídil opevování msta Tebon
druhou zdi a baštami, pi emž potebné stavivo po Zlaté stoce dopravoval. R. 1530 udlal návrh na splaveni Vltavy u ertovy stny.
Zásluhy Slpánkovy došly u Petra z Rožmberka zaslouženého uznáni.
On os\'obodil Štpánka od poddanst\-í a daro\'al mu nemalý majetek
sestávající ze zahrady, mnoha pozemkili a ryljnik na Lužnici za Liéo\sicým mostem. Také mu i)atil
sousedsk\' na námstí v Teboni
(.nyní u Weinzetl).
Druhé období Jeboského rybníkáství pojí se ke jménu známého energického Rožmberského regenta Jakuba Krína z Jelan
(t 1604). Kdežto dosud polní hospodáství až na malé dvory klášterské
na Tebosku v plénkách leželo, zavedl on hospodaení ve velkém.
Píležitost k tomu se naskytla, když Vilém z Rožmberka s povolením
papežským a císask\-m klášter tel^oskv pro nekáze tu ])anujici
zrušil a dvory s ostatním panstvím spojil. S rozsáhlým polním hospodástvím spojil hospodásky' prmysl: pivovary, mlýny, pily. cihelny.
\ápenky, tak že píjmy Rožmberk se znan rozhojnily. Krom toho
založil velkolepé vodní nádržky. Od nho pochází rybník Svt, k vli
nmuž pedmstí Bilické se dvorem, chudobincem a kostelem s\-.
Alžbty, jakož
nové msto teboské strhl a na Budjovické penesl.
On vybudoxal 1 \'l ha mici ryljník Rožmberk a vtšinu rybník v Jižních echách. Také protjšek Zlaté stoky. Nové eky, mící Vib km.
provedl na pravém behu Lužnice, cht velké vody od Nového rybníka
Rožmberka odvádti. Podobn5' podnik je na Netolicku Krínka. R. 156!
žádal Krištof z Greussu na Cmundu \'iléma z Rožmberka o zaBjeni
markrab Branitoho muže, jenž dlání rybník rozumí; t. r. žádal
Rudolfa
IL rybníky
prohlížel
Krin
na
žádost
císae
borský Jan; r. 1587
panství Podbradského. Zásluhy Krínovy o zvelebení veškerého
hospodáství Teboského odmnil \'ilém z Rožmberka darováním mu
válely rozsáhlého

(t 15U5)

a

Pclra

lybnikáslvi

Rožmberka

z

1523).

1

dm

i

o

Leptáe a místo nho ]X)zdji Sedlan.
Poslední Rožmberk Petr Vok (f 1611). prodav

statku

Krumlov císai

svým skvlým dvorem do Tebon.
Rudolfovi, i)esidlil
Jemu má esk\' národ za sebrání známé Rožmberské knihovny, zízení
obrazárny a uspoádání Rožmberského archivu archiváem Václavem
r.

1602 s cel\'m

-
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Bezanem dkovati. Pro knihovnu a obrazárnu vystavl r. 1fi08 zvláštní
budovu se 2 kidly; jižní kídlo bylo pro knihovnu, severní pro obrazárnu ureno. Knihovna ítající r. 1608 asi 11.000 spis byla pro vtší
bezpenost r. 1647 na hrad Pražský pevezena, kdež následujícího
roku pi dobytí Malé strany Konigsmarkem Švédm do rukou padla;
tím však pro vdu a národ ztracena není. Archiv Tebosk}^ koná
dosud své historické poslání a bude konati ješt dlouhá léta.
Po vymení rodu Rožmberského vládli na Tebosku Schwarzenberkové. Petr ze Svamberka. jeden z direktor, pivedl do svého
pádu celé Tebosko,
ješt ped potlaením povstání (list. 1620)
zemel; veškeré jeho jmní propadlo tisku. Válenv rej však tu za-

a

Tebon vložena od Mansfelda stavovská
posádka pod plukovníkem Sydonem. Již dne 9. listopadu 1618 poražen
Buquoi od Thurna za Lomnicí, tak že sotva ústupem k Budjovicm
záhub úplné ušel. V krátké dob byly všechny dvory vydrancovány
a spáleny obyvatelstvo uteklo se vším. co mohlo odnésti a odvézti, uo
moál a les. tak že vsi byly jako vymelé. Cesty a prsmyky kolem
Te1)on byly zatarasené, že nebylo možné ani pl hodiny bez pekážek jeti. Také v Teboni pracovalo vojsko a nkolik set poddaných
na zdokonalení a oprav opevnní msta. Také mštané dali se se
zbraní vynajiti. Dne 3. dubna 1620 Marradas cht se Tebon uskokem
zmocniti, pitrhl se 2(MJ jezdci a 1.500 pšími ve 2 hodiny ráno k mstu.
zapálil pedmstí a stodoly a porubal tu posádku 300 muž tu ležících. Hejtman jeho vrazil se 4 stelci, bubeníkem a pištcem do otevené brány budjovické; ale tu spuštn saracin a on nechtje se
vzdáti proklán halaparlnou od Radkovce. Potom vyrazila stavovská
posádka proti císaským, zahnána však od nich se ztrátou 10 muž.
poal mnohem díve. Do

;

Pi

svítání

odtáhli

císaští

k

.

Budjovicm,

ale

ztratili

2()()

muž

zmrznutím. Xov\' útok podnikli císaští dne 13. února 1621, ale úmysl
jejich zrazen posádce stavovské v Teboni. Proto nechala tato bránu
Bud^jovickou jen pivenu, vše uvnit k obran pichystavši. Císaští,
chtíce bránu petardou rozbíti, a nalezše ji otevenou, vrazili dovnit,
byli však stelbou pivítáni a zahnáni, zanechavše na míst 150 mrtvých.
-Msto obklíené a vyhladovlé od 21. záí I62(» vzdalo se akkordem
.Marradasovi dne 2. bezna í'')22. Jak to v dobách válených bývá. stalo
se
zde. Roku 1640 vypukl tu mor, který siln v
Teboni, na
pedmstí a okolních vesnicích od 30. ervna do 27. íjna panoval, tak
že málo mšían a hospodá na živu zstalo. U pední a zadní brány
zámecké byl vstup palisádami a vozy zamezen a v zámku, v nmž pro
mor nikdo nebydlel, hlídali 2 mušketýi. V
leželo 8 praporc polského vojska; když nemoc se šíiti poala, pevedeni jsou do lazaretu
sem zavleen mor a veškeré mužstvo vymelo,
u obecní cihelny, ale
že
pestálé
epidemii
tak
po
holé |)raporv odneseny byly.

mst

i

mst

i

-
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Pi všech tch

strašných útrapách válkou a nemoci osidlení zdejší
pokraovalo a populace rychle pib5'valo, zvlášt po míru
Westfalsk'm, tak že pi popisu všeho obyvatelstva roku 1654 v okrese
Teboském jenom ješt 52 dom a živností neosazeno zstávalo.
Mezi tím pešlo panství Teboské r. 1660 z rukou císaského
iírajiny

domu do rukou Schwarzenberských. Prvni

majitel z toho rodu Jan
velikým úsilím a nákladem povznesení zdejší krajiny provádl.
Pokažené rybníky dal opraviti a kamenn\'m terasem oj^atiti. spálené
dvory a ovíny dal znova vystavti. Osazení pustxxh živností podporoval penzi, stavivem a materiálem. Mokrá luka, od mnoha let stromy
a kovím zarostlá, dal vyplaniti a zízením etných stok odvodniti.
V Teboni usadil soukenniky, kteí své v\-robky orientálské spolenosti ve Vídni po 100 kusech odvádli, a zídil pro
valchu u Pikopského ml\'na. Taktéž zavedl sem koželuhy, jircháe a kožešníky.
K zušlechtní hovzího dobytka uved! sem Švýcarský dobytek; pro
podobnost zdejší krajiny s Uhry inil také pokus s buvoly; ale již
v první generaci dobytek ten degeneroval, byl slal)ý a pro tvrdošíjnost
k žádné práci potebný.
MorovN' rok 1680 nedotknul se okresu Teboského, akoli v okolních místech (Borkovicich, S vínech u Veselí) nemoc ta panovala a císa
Leopold I. s císaovnou a ovdovlou císaovnou Eleonorou a cel5mi
dvorem, prchaje ped nákazou, jež již Prahu zasáhla, z Pardubic do
Lince s 235 vozy pes okres jel a dne 9. ervence v Teboni penocoval. Další jeho cesta šla pes Lišov a Budjovice. V Suchdole
byla zízena karanténa.
Do víru svtového vtaženo Tebosko opt za války o rakouskou
posloupnost. Dne 25. zái 1741 naízeno odeslati Rožmberská dla
dosud v zbrojnici Teboské chovaná do Prahy. Odevzdáno odesla-

Adolf

s

n

17 kus a 360 kulí.
Dne 10. listopadu 1741 vtrhly
setniny
3
Francouzské do
veer mezi 5 a 6 hodinou, obsadily všechny brány a vzaly klíe k sob. Muselo se jim postavit 50
lidí a 3 tesai a diví na 100 palisád, jimiž Svineckou a Jindichohra-

nému komisai

Tebon

deckou bránu, zámeckou a ržovou ulici zadlali. Dne 13. pibyly
k nim 2 setniny Navarských granátník; opt dne 14. vložily se do
msta 2 setniny t\>chž granátník, tak že 7—10 muž v každém dom
leželo. Téhož dne vyslán jeden poruík s 20 muži do Hlíny, vypátrat
postavení císaskxxh husar. Tito uložili se k rychtái Soukupu a bedliv celou noc stáli na stráži. ívdyž již s nepoízenou do Tebon
vrátiti se chtli a každ\'' dýmku si zapáliv oddechu si pál. pihnala

eta 50 husar

francouzskou stráž: 2 Francouzi
podailo se uprchnouti;
setník podplativ podruhyni Ivotnourovu
tolarem ukryl se ve sklep.
a pinesl o ^/.^W hodin v noci zprávu o nehod do Tebon. T\'ž
se

a zajala

celou

ranní zemeli potom v Nové Bystici.

Dvma
I

-

IIG

-

den a pišlí byli Francouzové pohotov, protože císaští husai až
k dlouhému mostu za Jindichohradeckou bránu dojíždli. Ráno vyslán
nadporuík se 40—50 muži a 3 tesai spálit tch 2 most pes rybník
Rožmberk, což se jim také povedlo. Opt dne 16. vtrhly 2 setniny
granátniku Marini do msta, ale ježto již \še bylo obsazeno, dány do
zámku. Une 18. stal se poplach, že \'ojsko k posile francouzské
armádv do Budjovic odtáhnouti musí. Skuten mezi 2 — 3 hodinou
odpldnc vytáhli, když naped Jindichohradeckou a Svineckou bránu
zamkli. Klíe ode všech tí bran vzali s sebou, tak že brány veer
od zámeníka oteveny a jinými zámky opateny býti musily. Bavoi
zase ležíce u Veselí spustili rybníky Horusick\', Bošileck}', Potšil.
Schwarzenberg a Vdovce, aby jednak císaským pechod pes Lužnici
znesnadnili, jednak do Mlavy více vody k doprav tžkých kus ku
Priize dostali.

Když Pruský král Bedich II. do Prahy k Budjovicm táhl.
kik a poplach na Tebosku, nikdo nic nedlal, všady
slálv houfv. radící se, co mají dlati. Lidé sob vci schovávali, zazdívali. do truhel zamykali a s truhlami do les k sv. Maí Majdalen
povstal veliký

ujíždli.

']'ak prelát

Teboský Adam

Lišovský

koár

naložil

Opt

a odjel

nkodo Rakous. l'o nkolika dnech se zase \'šichni
lika dnech. I^dyž nikdo nieho se nenadal, jiiláhlo vojsko Pruské; tu
se stal' teprv kik v mst, že jest Prus za branou. Tu do msta, do
zámku, též do kláštera se jich nahrnulo, že v malé svtnici po 20 jich
také píti, co chtli a mohli. Byli tu
bylo. Musilo se jim dáti jísti,
do tetího dne; ])otom odtrhli ke vStráži a ke Hradci. JMnoho husarského vojska sebou mli; ti však všichni \- poli leželi.
vrátili.

j)o

i

Za píinou jízdy císask\'ch manželíJ pes Suchdol
Týna k prohlídce dlostelectva zde se cviícího, dlány

a

Tebo

do

a opravovány

všelikým nákladem. 948 osob pracovalo na urovnáni a rozšíení cesty ze Suchdola k Maí Majdalen. Od pazderny až k Majdalen dlala se cesta zrovna pes pole, jak dnes jde. Dlouh\- most za
branou hradeckou sestávající z holých mostnic zavážen chvojí a pískem.
\' den píjezdu dne 21. srpna I7,S3 udlala obce na radnici osvtlení
se samých pláten omalovaných a divné pavlae devné okolo celé
radnice; a bylo na tch pavlaích 15lto lamp. U zámku a u kláštera
byly sla\-nostni lirány s pípadnými allcgoriekými \yobrazenimi a nána 4 místech bubny a trouby
pisy, vše v zái lampiek. V
slyšány byly; jii tom také ozbrojeni mšlané s hudbou postaveni
cesty

s

mst

byli.

Princ Karel Lotrinský'

Mnoho panstva

s

nimi

jel

pijelo,

v jirvnim,

druhém koáe.
zámku oekávalo,
Týnu je pijati chtla.

císaosna

\-

ale ješt více ho u

protože císaovna Marie Terezie zde a nikoliv v
Dne 22. \- 8 hodin, když vysoká šlechta a jiné osoby

císaovn ruku

—
políbili,
i

odjelo

všechno za

paradováni ozbrojených
R. 1756

pes msto
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sti^elby z dél, hlaholil

zvon

a hudby, jakož

mšan.
okres

a

pi^ešlo

pes

.25.000

muž

pchoty.

Roku následujícího zízeny v kláštee, ve školách a v zámku nemocnice
pro nemocné a ranné vojíny. Pivezli jich sem 1500. Ale od nich se
nemoc mezi lidi dostala, tak že z mnohého domu všichni vymeli. Tu
nepochovávali jednotliv, nýbrž do jam, vtšinou bez truhel. Jeden
pacholek mstský neml po 4 nedle jiné práce, než vozili umrlé
k sv. Alžbt. R. 1759 a 1760 vedeni tu zajatí vojínov prušii. kteí
u Dohna zbra složiti musili. — mezi nimi generálové von Finkenstein,

již

Wilau a Schwerin

—

v celku 10.714

Z.\MEI<:

\'

muž.

TREBOM.

Léta následující pinesla ncúrodu. pád dobytí a xelkou drahotu.
zapjila císaovna Marie Terezie na zakoupeni jarního obilí
pro echy
pipadlo z loho 2.CO0 zl.
milion zlatých na msto
Ale na podzim objevilo se tolik hraboš, že zaseté obilí \eskrz sndli.
To trvalo ješt celé jaro a léto 1773, tak že na polích ani stébla slámy
státi nezstalo a hospodá ani jednoho, zrna nedostal. Chudí lidé z myších dr klasy vykopávali, pi emž asto v jednom hnízd až 20
hraboš nacházeli. K tomu pišel dobytí pád, tak že ve \nitnim
R.

1772

I

mst Teboském

;

Tebo

za jedin\'' msíc kvten 125 kus pošlo. Následkem
toho stoupla cena masa hovzího libra za 6 kr. 2 d., skopového 6 kr;
strych pšenice stál 4 zl, žita 3 zl., jemene 20 zl. 30 k. hrachu 4 zl.,

118

a ovsa 51

všechno

kr.

obilí

.Mimo to dne 18. ervna 1773 bylo velké krupobití, které
a ovoce na stromech zniilo, všechna okna roztlouklo.

strom vtve zdýli lokte uráželo. V Teboni páila se škoda jenom na oknech zpsobená na 2.000 zl. Na štstí zaali roku 1774 okolo
Ti-ebon mnoho brambor sázeti, které se velmi dobe urodily — z
strvchu až 30 strych. — ímž se úplnému hladu pedešlo. Xové
a se

I

pinesly okresu Teboskému války francouzské. V msíci
1799 ruská armáda knížete Suvarova táhnoucí z Lince pes
r.
Budjovice a Brno dom, pitrhla sem dne 24. 3 pluky ubj-továny
Teboni a ve vsích okolních. Leželj' tu 6 nedl a lidé mli
v
s nimi velké útrapy; po 4 — 6 mužích vstavení bylo a kon po ulicích
útrapv

prosinci

;

mst

v noci státi musilv.

TT

Dne

i

3.

listopadu 1805 povstal tu poplach, že Fran-

—
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Francouzové
Byl

Tebon.

opt
to

do

jeden

generál, jeden nejvyšší.

2

a

setníci

Dne

adjutant.

pibyl generál
Drouet s oddíly pchoty,
jízdy a dlostelectva.
18.

Každ^m dnem rostl poet picházejícího vojska. Mezi generály byli

maršálkové Bernadotte
a

Berthier

Prchod

a

Mortier.

vojska

couzského

fran-

do
ledna 1806. Od 29.
listop. 1805 do 2. ledna
1806 táhlo tudy vojsko bavorské pod generály Bredau, Vreden, Kargem.
a ministrem války Arratinem. O tch vypravují souastníci,
že ješt
strašnji si vedli než Francouzové. Z milion, které Rakousko
Francouzm zaplatiti pislíbilo, pišlo 750.000 zl. na kraj Budjovický.
Naízeno tudíž dne 3. ledna r. 1806 krajským úadem všem poplatníkm, aby za 24 hodin celoroní da s pirážkou \'A kr. na každý

KOSTEL

S\'. JlLji

\-

TEBONI.

trval až

27.

zlatý

odvedli.

mst

\'

zaplatilo 50.00(1

zl.

Také

Teboni \ybráno

tak Í8.3;J6 zlatých; panství
byl krajský hejtman v Budjovicích pinucen

od Francouz vypsati repartici uložené
vyšší purkrabí zakázal vybírání jí.

Útrapy

opakovaly se roku
Napoleonem. Po celé zemi dty

1809

bern
po

p.

300.000

zl:

ale

vypovzení válkv císai

Františkovi

lány

poplašní stanice,

stromy ovinuty slámou,
kolomazi napuštnou,
jež se

pi piblížení

pítele

mly

ne-

zapáliti.

Takové nacházely

se

na návrší na konci lesa
ped starou Hlínou, na
konci lesa
ny,

u

"u

kaple

Nové
sv.

ped kopekem,
dvorem
vršíku

Hlí-

Jana
nade

Dvorci,
na
velkého pole
^^ silnice
.. 1^,.^
V
levo od
a na
-1

•

„,•.,,

...

nej-

{..-rr-r,.,; ^„.^.;
B\V. IvLASTERNT,
N\NT

,

IJI.KA.X.SKV

V TEBONI

KUSTEL
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\' msíci kvtnu a ervnu 1809 Inio silné marskrz okres ITeboský; nacházel se pi
císaského
vojska
širování
Karel
a všichni princové a jedním dnem pes
císa František, arcikníže
20.000 muž. To trvalo 8 nedl. Katastrofu tu dovršil finanní patent
z r. 1811. jímž cena bankovek snížena na 5. díl.; ale u obecného lidu.
ani 10 díl neplatily, neb strych žita byl za 60 zl.. a pšenice za 90
s jakými pocity slaveno tu dne 17.
zl. Lehce si mžeme pedstaviti,

návrši za A'ranínem.

nm

srpna 1814 Tedeum za uzavení míru.
V XIX. století zstal okres Tebofiský válených úlrap ušeten:
tím více mohl se vnovati duševnímu a hmotnému pokroku. \'ystaveny

\A.Mi:,-^TI

silnice

pes

V TKEBO.M.

Hradci a pes Dvorce k Budjovicm a peSuchdol-Tebo do správy státní. Také okresní
udlalo 103 km okresních silnic, tak že v tom ohledu

Hlínu

k

J.

\zaty dívjší silnice
zastupitelstvo

pi nepízniv\'ch podmínkách
porovnání snese. Co zvláštnost
i

zdejší

krajina

s jin\''mi

jsou tu fašinové cesty.

okresy Icaždé

Od

r.

1873 pro-

celým okresem dráha cis. Františka Josefa od jihu k severu:
s Prahou skytá výtené spojení. Jenom do Budjovic musí
se dosud se znanou zajíždkou pes \'eselí neb Cmund jezditi: oekává se, že provedeno bude automnhilní spojeni pes Lišov. Reka
Lužnice jest teprve za okresem splavn;!. na Zlaté stoce plaví se polenové díví, na Xovvch ekách vorv.
l)íhá

s

Vídní a
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Moály Hrdloezské a na Hradecku provedením stok odvodnny
Mokrá luka kolem Tebon, kdež díve lidé potahy zapadali, každoroními navážkami, upravením umlho zavodování, a umK^mi hnojivy v úrodná luka, která se do roka tikráte seou, promnna. Také
polní hospodáství ukazuje blahodárné psobení našich pedních hospodá Widmanna, Horského, Hanuše a Susty, tak že zdejší sklizn
posledních let jsou nejvtší v echách. Secí stroje, mlátiky a
vnikl}'
a

i

j.

na venkov. Zdejší domácí dobs-tek bjd maK% ale
kyselou píci zvyklý, ale zavádním švýcarského ple-

i

mene

otužilý,

na zdejší

se strany velkostatku

a

kížením

domácím

povstaly

(po prvé
jeho

s

1636)

v celém okresu druhy dobré.
Pstování istého plemene
švýcarského se neosvdilo.
Zvláštností okresu jest velký

vepového

chov

tvrtek

každ\'

ped

dobytka;

odbývá

se

na podsvinata v Teboni, k nmuž
svítáním trh

se kupci z daleka

z

Rakous

— Také rybnikáství,

sjíždjí.

po SUleté válce pokleslo,
studováním a poznáním života kapra povzneseno, nové
mlké rybníky zakládány,
starší velké nádržky na malé
rozdleny, ryb}' umle krmeny, nové druhy marény,
DUM „U KONICKÁ'' V TKEBO.M Z R. 1544.
americké pstruhy a j. zavedeny. Iv umlému krmení
ryb sahá
náš konservativní venkov. Zdejší kapr jest na \'ídeském
jež

i

trhu

jako

zbožím

;

Dunajskx' kapr, v Hamburku, v Bavoích a
se ho vyváží pes 4.200 metrických cent.

ron

j.

hledaným

O Vánocích

bedniek a košík s rybami do celého svta. Zdejší candát
Lovení tch rybniních velikán, zvlášt rybníka
Rožmberka piláká sem etné odborníky a množství divák; v mst
bývají všechny hostince do posledního místeka naplnny. Školy hoputují tisíce
platí

za lahdku.

spodáské, uitelské, gymnasia, reálky a mšíanky picházejí, ab}' to
divadlo spatily a druhy ryb seznaly. A jenom pochybená politika
našich státních drah, že vlakm tam v as lovení nedá státi, zavinila,
že se tam dje v míe ješt vtší.
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V prmyslovém ohledu teba jmenovati parní knížecí pivovar
v Teboni s vjTobou pes 100.000 hl., mšfansk\' (pronajaty), parní
pilu v Teboni, sklárny Stolzlovy v Suchdole a v Chlumu, 3 umlé
ml5'ny, Železáské závody v Chlumu, kdysi kvetoucí, již jen živoí.
V Klikov vyrábí se tak zvané kamenné nádobí; v Hlin, v Bilicích
jest vtšina muž zedník, kteí na jae z domova do Vídn do práce
na podzim s úsporami sv\'mi se vracejí.
továrna (írafo\a dehet, kolomaz a barvy.
O duševní pokrok dorstající mládeže peují
odjíždí a

V

vSuchdole vyrábí

etn

V

v nových úelných budovách umístné.

STRŽ rybníka

svta

PRl

Teboni

POVODNI

školy,
jest

c.

vtšinou
k.

vyšší

R. 1890.

s 215 žáky, v Chlumu chlapecká mštanská škola, v Teboni mesiánská díví škola, pokraovaci prmyslová škola, veejná
ítárna. V, Suchdole, Chlumu, Nové vsi jsou eské a nmecké národní

gymnasium

V Teboni plnilo dlouhá léta úhledné divadlo kulturní poslání
nyní jest pílišnou úzkostlivostí veejných
nikdy
zaveno,
žádné neštstí ohnm se tu nestalo. Ke koncertm, pednáškám a p.
škol}'.

úad

možná

ted jen užíti prostranné

tlocviny, aneb

sálu

a

pravováreného

mštanstva.
Národní kroj dávno již vymizel; v5'znanou ástkou jeho byla
u žen venkovských bílá, vyšívaná plena v starších dobách byla celá
bílá, pozdji bylo vyšívání, ozdbky peste barevné. Ješt kolem r. 1850
;

bvl v nedli celv kostel bílý. R. 1792 bvl odsud k venkovské slavnosti

—
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poádané ku poct císae Františka do Prahy poslán jednotá Ondej
Dušák se svou ženou, vynikající zachovalým krojem. Byla-H ta slavnost
vyobrazena, mohli bychom zdejší kroj poznati. R. 1836 vypravena odsud
Prahy ke korunovaci císae Ferdinanda ale pro úastníky poízeny celé nové šaty — mezi nimi žádná plena — tak že jest
velmi pochybno, mžeme-li obrazy s v5'jevy té slavnosti tehda provedené (nyní v národopisném museu v Praze) pro zjištní kroje upotebiti.
zámožn\xh rodinách zachovaly se dosud zlaté epce. O mstském kroji víme jen. co kroniká mstský Pospíšil o sob poznamenal.
celá svatba do

;

V

R.

1779,

píše,

knoflíky. R.

zaal jsem

s

jeho

zaala

dlouhé

šat\'

nositi

šaty

barvy železné, se

1780 domlouval Pospíšil synu

rybník „SVET"
hrobkou schwarzenberskou v

nejen komotle a karnej,
zvané polonesa.

nositi

TEBO

jest starobylé, rázovité

5303 pináleží eské národnosti
soudu, jakož i centrálních
ního msta, moderním ruchem

;

úad

jest

stíbrn^-mi

svému Antonínovi, že žena

msto

sídlem

pozadí.

nýbrž

i

veliké

epce

a

5467 obyvateli, z nichž
okresního hejtmanství a
s

Schwarzenberských. Sestává

z vnitnedotknutého, a z pedmstí
Budjovického. Prostoru mezi nimi zaujímá zámeck}^ park, nová
2 poschodová budova obecnj^ch chlapeckých škol (1900) a nov\'
mstský park s pkným novým c. k. gymnasiem (1906) v pozadí.
Zámek od posledního Rožmberka skvle upraven\^ a zaízeny' jest
stínem nkdejšího stavu svého a slouží knížecí rodin k periodickému
pobytu; všecka ta stará nádhera podlehla zubu asu, aneb nešetrnosti

tém

—
minulých dob. V právo od vchodu v pízemi nachází se tak
zvaná dvoanská svtnice, kdež
Petr Vok z Rožmberka dal \vmalovati

lého

svj

znak. své pani a cesvého dvora, v celku 39

znak

1

spatíme

loket
tu

vysokých,

toliko

dnes

Rožmberského

jezdce uprosti^ed klenutí a na

jižní

stran znaky Jana Jiího ze Svamberka a jeho dvou pani. Z vnitního zaízení zasluhují zmínky
aquarelly malíe Ferdinanda Runka (1797-1819) pedstavující knízámky. V kapli nachází se
obraz sv. Václava od Frant.
Karla Pálka z r. 1746. Zámek
spojen jest t. zv. dlouhou chodbou, na obou zdech mstských
vystavnou, s kostelem. V pížecí

M
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kanovník sv. Augustina. Lod goticky klenutá spoívá na 2 adách kulatých sloup kamenných. Také presbytá mél pvodn gotické klenuti;
toto sítilo se pi ohni r. 1781 a bylo barokním nahrazeno. Ke kostelu piléhá na stran severní

pkná gotická kížová chodba se zachovalými kráf-

S kížovou chodbou souvisí pvodní gotická
kaple sv.Jana. Z vnitního zaízení zmíniti se teba o tabulovém ol)razu
P. Marie, motiv Madonny Vyšebrodské z XV. století; oltání obraz sv.
Vavince od Karla Skréty a mramorová polychromová socha P. Maric
s Ježíškem. Kostel byl v létech 1^01—2 svdomit obnoven; pi lom
pišlo se v kostele, kížové chodb, na choru a v hoejním ambilu na
n5'mi kružbami v oknech.

nástnné

malb}' a ornamenty

z

XIV — XVII

VVLKTNl .místu „PRATER" U

století,

mužno

TEBON.

malíem Th. Melicherem s pietou restaurovány
chodb bj-la pomalována. S dkanstvím

žové

které pokud

byly; také žebra v kí-

sousedí

klášter sester

Karla Borom.ejského s kolosálním obrazem Ukižování Pán z XMII.
století.
Hned vedle nachází se obecná a mšanská díví škola soukostelní vyhoela r. 1489 a 1781 a
kromá s právem veejnosti.

Vž

byla 1608 slohem renaissanním a 1782 barokním obnovena; nynjší
úpravna jest moderní. Klášter zrušen pro nekáze r. 1565, obnoven
r. 1631 a vyzdvižen r. 1787, statek kláštersko' koupili Schwarzenberkové
a spojili se sv\'m panstvím. Na zevní zdi má pamtní desku eholník

Oldich Kíž

z

Námstí
vk\', ale tím,

s

Tele

f 1504.

rozmanitými štíty dom zachovalo si ješt ráz stedože loubí po obou stranách se nacházející od polovice
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XIX.

bylo

stoleli

za-

staveno, stalo se úzké.
více

než

ulici

rynku

podobné. Z dom
pozornost

za-

n-

sluhuji

kdejší
sídlo

št

nyní

radnice,

c. k.

úad a

Koníek

hotel

zvlás

el-

n\'mi vížkami, sli^ilnami
z r. 1544.

Námstí

krášli

kamenná socha P.Marie
od Leopolda Huebra
z r. 1780 a sliná kašna
z

r.

1569.

Tebo

LAZXE A KAPLE

1240

mstem;

kopem opevnna. R.
a o vži proti

1456 jest

nuje se

již

z

r.

S\'.

\'1TA

U

TEBON.

jmer.

e

1379 zdi u

Tronikovy brány a pí-

vži

v bašt, jako srub a hlásnx'
1525— 1527 obehnána druhou zdí
s baštami. Z tohoto ojievnní zachovala se dvojí zed s cimbuím na severní stran. 3 bašty na v\'chod a 4 na jihu. Na jihu chrání msto 2 brány,
starší Tronikova a novjší Novohradská. Mezi nimi b5'\al píkop vodou
naplnný. ])es njž vedl zvoditý most. Podobný pikop a most b\'val
ped branou No\'ohradskou. Podzemní chodby spojující msto s baštami
ob\''vá.

staré lázni.

o

\'

1.

a terrainem

ped píkopem

za-

stran. Za
zátopy, jíž
v XVI. stoleli rybníky založenxmi utrpla,
dali jí Rožmberkové zahrádky,
kolem msta a zastávky se
táhnoucí, luka Lsy, t. zv.
konvenni díví stavební a
])alivové a nynjší
deskov'^
sta'.ek Majdalenský. Luka Lsy
k rybníku Rožmberku se táhnoucí rozdlili mšané mezi
sebe. a tím. že každý jednotlivec z nich na svém dilu
sennik si postavil, dostalo to

chovaly se na

jižní

Tebo

položení neobvyklý tu ráz hor-

Stavi

ských

chatri.

bylo

1867 kapitálem 75.240

r.

vykoupeno: služebnost

POUTMCKV KOSTEL Z R. 1745
V CHL.MU U TE[^0.\.

''''^''>

Roku

^'"'^'

1018

e-^i^^LiJ"'

díví

d«^"^I-

vvhoelo 83

zl.

palivo-

"

dom

a Hradecká brána,

r.

dom

a

uvnit

msta

1781
r.
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klášter,

184-1-

—
kostel,

vž,

radnice, pivovar a 68

pi-edmstí.

Msto mlo již ve XIV. století malé procento zámožného nmeckého obyvatelstva, které arci v XV. století s eským splvnulo. Ješt

bhem

více cizinc usadilo se tu

301eté

dob zevní nátr mlo nmecký. Trvalo
eština ve veškerém jednání obecním se
ních 50

let

vzrostla

to

pak

stala

Tebo

tak že

msto

tém

do 70

opt

panující.

od"
let,

tch
než

Za posled-

o tetinu, tak že lidnatnjší díve Sobslav
podmínky dalšího rozkvtu tu jsou. spje
budoucnosti vstíc. Pokrok ten by byl rychlejší, kdyby zde nebyl

dávno pedstihla, a
lepši

války,

ježto

nedostatek kapitálu a podnikavosti.
Opustíme-li msto branou Novohradskou, octneme se na hrázi
rybníka Svta, na níž mohutné duby se svými vtvemi t\-on' živé loubí.

Z.\JVIKlv

J.

C.

A

K.
\'

Z

\-VSOSTI FRANT. FERDIXA.XDA Z ESTE

CHLUMCI U

TEBON.

jara za rašícího

lupení poskytuje ta partie úchvatný pohled, také
svtelné effekty pi západu slunce. Rozmanit ozáené
mraky zhlížejí se v hrajících vlnkách rybníka, pi emž barvy jejich
z jedné do druhé pecházejí. Ale ježto rybník 2\1 ha mí,
pi vtru
a velké vod dosti velké vlnobití zpsobuje. Pi povodni v msíci záí
1890 šla voda pes východní hráz, protrhla ji a velkou ást až do základ odnesla; rozpoutaný živel valil se potom zámeckou zahradou,
kdež skleníky a všechny kvtinové záhony zniil, pes budjovickou
silnici k Xovému Dvoru a do Rožmberka. Ježto tehdáž
zpátení voda
Rožmberka pes silnici Jindichohradeckou šla — k zastávce chodilo
se po prknech spoívajících na kozách,
a ježto také Mokrá luka
zcela zatopena byla, byla Tebo ze všech stran vodou obklopena
a

krásné jsou

—

udržovalo se spojení s pedmstím a s Novým Dvorem po loJkách.
Z hráze Svtské vede cesta po úžin, která Svt od Ojiatovického
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rybníka dlí, do krásného anglického parku, v jehož sti^edu se knížecí
hrobka r. 1876 v gotickém slohu vystavená nachází. V hrobce nalézá
se sarkofág knížete Jana ze Schwarz enberka z bílého karrarského
mramoru od Alexandra Trippela z r. 1793. Nápis na náhrobku nkdejšího ministerského pedsedy knížete Felixe jest od Grillparzera. Ped
vystav^ením hrobky b\''vali Schwarzenberkové pochováváni v kostelíku
sv. Jiljí nedaleko odtud stojícím a byli potom sem peneseni. Kostelík
1515 pipomínané; jest
sv. Jiljí povstal r. 1.574 rozšíením kaple již
zde votivní obraz s podobiznou Viléma z Rožmberka a jeho dvou
paní Kateiny Brunšvické (f 1259) a Žoflc Hohenzollerské (t 1564).
Strop krášlí mallia malíe Tobiáše Felsa Jihlavského z r. 1.588.

Asi pl hodiny jižnji leží vesnice Domanín s 351 obyvateli;
v tamní kapli nachází se pamtihodný tabulový obraz po obou stranách
malovan\': Kladení Krista Pána do hrobu a sv. Jiljí,
a Jeroným.

eho

PED

ŠTVANICI.

zem

oddlen jest Svt od rybníka Opatovického
ostrovem ve prosted a Novohradskými horami
v pozadí. To jakož hráze obou rybník, park kolem hrobky a krásné
dubové partie v Doubí zpsobily, že
celé okolí, dvr \'rchy, Prátr
a Obora podle požada\k aestheticky upraveno bylo. což se vedením
cest, vypoítan\'m na stídání obraz, skupinami strom a sady docílilo.
Na opatovickém rybníku nachází se slušná plovárna cyklist
Teboskvch. Kolem Opatovického mlýna dostáném se na oblíbené
v5ietní místo _P r at e r". Zpt vede nás útulná stezka se sedátk}^ podél

Malým pruhem
s

mal5-m porostlým

i

i

Zlaté stoky. Jiné zátiší k

návštv

zvoucí nachází

se u sv. Vita,

asi

km severovýchodn od msta položeného. Polodenní výlet možno
podniknouti pes Hlínu na hráz rybníka Rožmberka, odkudž celá ta
hladina vodní se pehlédne; milovníkm lesních partií doporuuje se
vvcházka na Nové ekv. Hodinu od stanice Chlumec-Pila leží mstvs
1
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CHLUM,

naproti

-

panskému zámku

ležícímu

na menším vrchu,

Chlumci. S 9 vesnicemi tvoilo panství Chlumecké díve druhou ást
okresu Tebofíského, s nímž mlo pvodn stejné majitele. R. 1508
postoupil Petr Vok z Rožmberka Konrádu Krajíi z Krajku na Bystici
za ves Cep, Lutovou, Chlum a Stíbec s lesy a 2 rybníky, naež

Chlumec s panstvím Bystickvm spojen.
Lobkovickým, l602Kinsk5'm
a r. 1615 náleželo Slavatm,
od nichž s rukou Kateiny
Terezie,

Stalo

se

r.

1590 panstvím

posledního

sestry

Slavat}^ 1693 pipadlo Funf-

Od

kirchenm.

rodiny

té

koupil panství Stadion

r.

1834.

se

v držení

Františka

vévody

Moden-

ského

patí

L. 1861

dostal

a

nyní arciknížeti Františkovi Ferdinandovi z Este. Rybníky zdejší

Teboských
hospodá Štpánka Netolic-

jsou

dílem

kého a Krina zjelan. Pkn}poutniky kostel dal r. 1745
dle vzoru Alariaceie hr. Jan
František z Fnfkirchen z po-

dkování za to v\-stavti, že
pi sesutí stelnice zachránn
byl; ozdolmá ta

vodn

v

budova

podob

klínu

pba-

rokem vystavena má nad

knžištm

kopuli

s

vžikou

»"_:_.

-.-^;>c

a na prostranních oratoích
STREKA V PARKU J. C. A K. VÝSOSTI
4 vžik3^ Od kostela jest ARCIKNÍŽETE FR. FERD. Z ESTE \^ CHLUMCI.
krásná vyhlídka do veškerého okolí. Zámek pod rybníkem Hejtmanem ležící stojí na míst nkdejší tvrze asi r. 1520 postavené; pochází vtšinou z r. 1710. Budovy,
jež nedaleko nho stály, odstranny v nejnovjší dob a na míst jich
založen stinný park. Již v XV. stol. pipomíná se železný hamr v Chlumci;
prmysl ten udržel se tu až do novjší doby — nkdejší etzovv
most v Praze pocházel z továren zdejších. Xa míst vtšiny tch podnik zídila firma Stolzlova v najatých místnostech sklenné hut. Skláství kvetlo v XVIII. století v Xové huti až do r. 1821.
Nejjižnji na hranicích D. Rakous leží farní ves Suchdol. s druhé
strany za jazykem rakouským pak Františko v; malý potek dlí

—
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echy

od sousední zem, a ježto tu i tam jest rovina a všude žije
nepozorujeme ani pechodu. Kostelík suchdolský vystaven
byl r. 1363 od pán z Rožmberka z železitého kamene v slohu gonachází se v
krásná stará soška P. ]\Iarie. V starších
tickém
dobách bývala zde celnice a v as pímoíí karanténa. Severn leží
pro sebe obec tvoící. Jméno své nese od tavirny
Sraelcovna,
tu díví stávající, v niž se stíbrná ruda v horách Ratibosk\'ch u Chýnova dobytá rozpouštla. Kdj^ž ke konci XVIII. století dovoz rudy pro
zmnu výroby stíbra pestal, prodala se Smelcovna r. 1793 sklái
Janu Michalu Petrovi, jenž tu zídil sklárnu a brusírnu. Od r. 1842 patí
prospi\ající závod firm Karel Stolzle. Tím se také vysvtluje, že
obyvatelé Smelcovny vtšinou jsou Nmci.
stejn\''

lid.

nm

;

tém

František Mareš.

FRAXTISKOV
S

TARNÍM MLÝNEM

P.

DUBSKÉHO A HRANICÍ ZEMSKOU

(MOST).

OKRES TRHOSVINENSKÝ.

LI.

Na poátku YL stol. po Kristu \-yzd\ihl slovanský kmen Dúdleb
na skalnatém a silným stokem ek Malše a Stropnice se tí stran
obklircném ostrohu kmenov_v hrad Dúdlebi. Odtud |)0stupným zakládáním polohou
jmény rázovitých rodových osad osídlil, etzem bezpených, na skalnatých ostrozich (Branšovice, ernice, Tísov, atd.)
dosud zetelných hradišf spjal a pro bezpeí své i obchodních styk,
pstovaných ile po zemské stezce Vitorazské a Vyšebrodské. kudy
také jedin nepítel z Rakous jinak neproniknutelným pomezným
hvozdem mohl projíti, dmyslnými strážnicemi (Strážkovice, Stížov,
i
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Strahov u Rimova,

sob

území,

na \ýhlednvch pahorcích zizen^^mi,

atd.)

sevené západn Vltavou, východn

Stropnicí,

pojistil

a zvané

odtud Dúdlebsko.
Celé toto charakteristické území. v\mezené záp. Slaví, Trísovem
a Písenou pod lesnatými svahy Kleti (1084 m). jižn svahy Polušky
(918 m) a Písenou u Kohouta (809 m). vých. pomezným Hrádkem
u Olešnice, moálovitými behy Stropnice a odtud severn vysoinou
Strážkovicko-Újezdskou, oddlující moálovitou kotlinu Budjovickou,
lze pehlednouti bud od Stížova neb s vrchu Loedického (624 m).
Tento táhl\- vrch hebenem svým a vrchem Tebonínským v levém,
k Svinm pak v pravém kídle dlí na
celé území, celkem as

pi

Fot. Vlasák.

DOUDLEBY, HRADIŠT.
5 hodin široké, ve 2 ásti,

le tehdy totožn\''m plemenem osídlené a pod
kmenovém hrad náležející. V X. vku

jednu správu v Dúdiebském

Dúdlebsko Slavník. Po jeho pádu ujali je Pemyslovci a
krajem eského knížectví, jmenovali správcem kníž. úedníka,
jenž souasn spravoval komorní majetek v Záchlumí ili Boleticko
(župan Kochan r. 1175, Lilunka z Doudleb r. 1179 a r. 1186). Kdežto
té doby
v ceK^ch echách byl lid šlechtou poroben, zde zachoval
svobody až do konce XII. stol., ehož pádným dokladem
si osobní
jest
pro celé Cechy klasická listina Fridricha II., jenž darovav klášteru ve Svtlé na pomezné hranici Dúdlebsko- Vitorazské r. 1186 Újezd
Žársk}", vzal za svdky , svobodné osadníky" rodových osad: Mouiany,
Todany, Xchovany, Bóro vany, a Olešniany, a ne šlechtu. Kd^-ž r. 1 185
dal t\"ž Fridrich rak. Kueringm, pánm na Vitorazi, v manství pomezný hvozd, a posléze i ostatní Pemyslovci rozdávali výsluhy rodm
podrobil

uinivše

si

je

tém

i

:

—

—
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panským, vnikla sem nmecká šlechta, s ni kolonisace a z Pasová
nmecká církev. Z rodov\ch starost, v jichž ochranu dala se maješlechta domácí i zemane, na p.
tnjší píbuzenstva, vznikla pak
i

i

Komáití

Trocnovští.

Jindich

z

Doudleb.

a Dúdlebští,

Se

z

nichž první znám}' uvádí se

stále rostoucí

r.

1243

moci šlechty a eholí, zejména

Vítkovcv, založivších r. 1259 klášter ^'všebrodský, klesala moc vladykv, ba králova, takže Pemysl II. chtje jim eliti a zbytky komorního zboží zde zachovati, musil založiti vzdoro-klášter ve Zlaté
Korun r. 1263 a zapsati mu ceK'^ pomezn\' hvozd s Boletickem. Tím
pozbyl ale zempanský správec Dúdlebsko-Boletický významu. A po
2 létech, r. 1265. pešla moc na král. vzdoromsto C. Budjovice docela: z Dúdiebského zboží zstalo jen malé panství vlády cké. Uprosted
XR". stol. uvádí se Dúdlebsko ješt jako provincie i zvláštní kraj
a Dúdlebi sídlem dkanátu se 49 beneficiemi. Rodové panští, zajištni
zde pevn tvrzemi, hrad\' a chrámy, zejména vychytralí a hrabiví
Vítkovci. v jichž obvod náležely již Sviny. Borovany a Velešín. moi

i

i

hutnli stále více, až skížila se v XV. stol. hrabivost jejich, práv zde,
na pat jejich hradné moci, s elementární silou ujameného lidu a
ožebraeného zemanstva, vedeného schudl\'-m zemanem Žižkou z Trocnova.
t\'to ervánky
optné demokratické svobody pelétly a
mocní Rožmberkové v XVI. stol. pohltili i vladycké panství doudlebské.
R. 1565 držel ješt Jií Doudlebský pozemky v Doudlebech, odkudž,
prodav je, odsthoval se do Budjovic, kde r. 1567 zvolen do mstské
rad3^ Syn jeho Kašpar Doudlebský' pijal zde nmeck\- predikát ze
Sternecku, ímž stal se zakladatelem nového rodu. valn dnes po
Cechách a Morav rozlenného. Další osudy Dúdiebska závisely od
erbovních pán rže 51isté a jejich nástupcv, ddic blohorských.
Památku jeho pipomíná dnes prostá sice, ale malebná a vévodsky
do rozkošného okolí vyhlížející víska Doudleby. 5
star\- chrám,
zdvihající se nad hradištm a etné archeologické památky po devních slovanských bydlitelích. Než i tato víska novodobým rozdlením
zempansk\''m byla odíznuta
se svou strážnicí Stížovem a jako
rozhraní okres pidlena k Budjovicku. Družka její Strážkovice zstala však v pvodní své vlasti, v pravém to kidle eky Malše, jimž
jest okres Trho-Svinensk}'.
Samosprávný okres Trhosvinensk\- rozkládaje se na ploše 243 km'-

Le

i

vk

i

má

62 osad, z nichž jest 55 , 1 smíš. a 6 ponm.. (obcí polit. 23 ..
sm. a
nm.). Obyvatel jest 18.UI7. 16.656 . a 1.361 nm. Hranici
jeho tvoí záp. stední tok kivolaké Malše, prorývající si cestu pvabnými, tu skalnatými, onde kovinat\''mi neb lesnatými stránmi a dotýkající se pdy okresu a pod malebnými zíceninami hradu Poešína.
dumajícího o sláv Kresýakských a husitských hrdin pánu z Poešína.
Odtud, sesílena díve Švarcavou a potokem Puchéským. plouží se
1

I

—
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klikat úžlabími a tsninami k iiradišti Velešinu a Branšovicm, za
nimiž sluujíc se u eské vsi Slropnice s íkou Stropnicí, dostihuje
Doudleb. Stropnice, vystupujíc z území Novohradského stedním svým

tokem na pdu svinenskou u Petíkova, plazí se pi v\'chodní hranici
bahnitými a rybninatými luinami k pat vrchu Borovanského a pijímajíc u Lašovic potok Svinenský, protékající stedem okresu, vrhá
se na styném bode okresu v náru Malšinu. Severními hraniníky
jsou Borovany, Strážkovice, Stížov a Doudleby. Jižní hranice vlní se
lehce od Jiíkova Údolí a Petíkova lesnatými svahy k markantnímu
hraniníku Kohoutu (»69 m). vypínajícímu se nad Hory Slepií, jednak
Kol nho se kupící, jednak rozptylující se dovnit okresu, jako: Velký
Kámen 750 m, Lindl 664 m, Jese 735 m, Slavošovka 623 m, Loedická

HRAD POESÍN.
hora 629 m.
pahorkatiny.

Todeská hora 606 m, ímž onen nab\'^vá rázu kopcovité
Na pohled jest snad všední, le uvnit plna pvabných

rozkošných územíek a zákoutí, bud probrázdných stíbrnými
pruhy rybnatých tok, pi nichž tají se v lesích zde ješt tak etné
mohyh% neb na skaliskách dumají teskn rozvaliny hradišf a tvrzí
eských, zemanských rod, zaniklých pod moci hrabivé a vítzné rže
pti listé neb její ddicv blohorských. Anebo prosety jsou v syté
zeleni neb modrošerém temenu les ímsujícími se blostnými chaloupkami, namnoze v pvodní rázovitosti se dochovavšírhi (Tode, Mouice,
Nežetice), v nichž žije lid bodrý, konservativní a držící se zvyk,
tradic, ba ješt
ásten náeí dúdiebského. Lid ten jest ve svých
životních potebách skrovným, jako vbec celá jeho povaha a jednání.
a

i

-
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vykrváceli za svobodu a potomci jich byli na staVzata jim pda. pivedeni k posluletí seveni poutem moci panské.
šenství, všechen vzmach a nadšeni ulito, aby pykali za odboj otc,
za zbojnictví husitské a blohorské. I ddicové vyrostli v robot a
krení se a proto jsou nesmlí, v projevech opatrní, nepodnikaví, ko-

Pedkové

lísaví

a

;

jeho

ale

v práci vytrvale houževnatí, shánliví,
Pem\''šlejí,

starostliví.

hloubají a váhají,

le

hospodární, šetrní
drží a ne-

chytnou-li,

Ustaran, dumavé a svrásité vzezeni, rozbrázdlé elo a zmozolené ruce prozrazuji starost a tžkou práci, již musí vnovati zdláni málo v\'nosné pdy. na pahorcích písitokamenité, v údolích pak
pustí.

tžké

jílovité.

v

dob

tetihorní

na

prahorní

rulu,

žulu

(od

Hrad

k Svinm) a svor (Branšovice-Borovanyj, žilovit zde vystupující, naplavené. I klimatické nepíznivé pomry maí jeho snahu a silnou vli,
nadšení, jež si odnáší z astých odborných pednášek. K severu
i

TRHOVÉ

SVINY.

rejdištm mrazivých vtr, astých podzimních a
pozdních jarních snhových vánic, v lét pak náhlých srážek, krupobití
náhlé zmny teploty. Zejména v polohách vyšších, na svazích
kopc. Zbožnost lidu prozrazuje nápadné množství kapliek, božích
obrázk po význaných stromech u cest a
muk. kíž a sloup, ba

otevenv

kraj

jest

i

A

i

tém

do XIll. stol. nmeckému kesanství, z Pasová sem proniknuvšímu a dlouho skryt udržovali si
pedkové jeho pohanské obady, emuž nasvduje vedle žárovišt,
z XII-XIII stol., mnou nedávno v samém hradišti v Doudlebech odp o c h o v á v a c z doby
krytého, také dosud zachované

v

lesích.

dlouho vzpírali

se,

pohebišt

Burd,

a

a

v XV.

í

vku

povstali fanaticky

pechodní, celý sad statku u
proti ímu, spátelih se potomci asem s ním a dnes lnou k nmu
houževnat. Národnost jeví se v potu obyvatel, jichž jest 16.656 Cech
Tito sídh v ponmeném ostrvku o 6 obcích: Kondrá,
a 1.361
a Boikov, ležících pi hranici
Chvalkov, Klažary. Trutma,
na postupu za to Jiíkovo
ale
jest
zde
práce
eská
Novohradské.

Nmc.

Dín

;

Údolí

nmeckou

vážn

ohroženo.

135

školou, zízenou germanis. firmou Stolzle a syn, jest
O práci osvtovou peují zejména odborj' ,Nár. Jed-

noty Poš." a sbory hasiské, soustedné v ilé žup „Trocnov*.
celém okresu jest 1 stálých knihoven o 3000 spisech. te se piln,
pednáší se asto. Prmysl jest nevalný a jeho vznik i rozvoj stžuje
nedostatek prostedk komunikaních. V okresu jest jenom jedna železná dráha a ta ješt, bžíc po samé východní hranici, celý okres

V

1

most pes etné, však dosud nezužitkované
vodní toky, jest citelný. Prmysl, opírající se o zemdlství, jako líhovarnictví, papírny a továrny na celulosu, prospíval by zde dobe a byl
by zdatným zdrojem výdlku chumíjí.

Též nedostatek

dému

lidu.

jenž nemaje práce, st-

valn do ciziny. Zadluženost
a chudoba jest mimo jeho moc. Tepnou okresu jest silnice esko-budjovická. Po nkolika vlnitých záhuje se

hybech

z kotliny

Budjovické (384 m)

stoupá rychle, o 183/72, na výšinu
Strážkovickou (567 m). kde v stejno-

jmenné

vsi Strážkovicícli ústí do
okresu Svinenského. Zde petínajíc
silnici

Tebosko-Krumlovskou, vlní
pes Veselku, kde pepíná

se dále

eku Stropnici. Míjíc v právo ves
Jedovary a Ran kov, v levo
e e j o v, stihne pes O t v k
Sviny. Odtud odboujíc v právo do

pak

Nm. Benešova, pokrauje ku pedhoí Novohradskému, kde mezi
Hrádkem a Žárem u stejnojmenného rybníka vstupuje na pdu
Novohradskou. Podél ní, uprosted
okresu jsou rozloženy

CHRÁM NANEBEVZETÍ P. MARIE
V TRHOVÝCH SVINECH.

TRHOVÉ SVINV, msto starobylého pvodu s 558 domy a 3.430
eskými obyvately. Vyvinulo se z podhradí pevného hradu, stávajícího na
hebenu pahorku nad roklí potoka Farského, pod mstem do Svinenského se vlévajícího. Prvým známým držitelem byl v 1263-8 Vítkovec
1.

Ojí ze Svi, jinak

Lomnice zvaný. Po jeho smrti drželi jej píbuzní
páni z Landštejna, od r. 1359 pak Rožmberkové, kteí jej pipojili
k panství Novohradskému. R. 1620 stali se držiteli Bukvojové. R. 1420
dobyl hradu

i

z

msta

katastrofy svou

Žižka a jeho

moc nad

okolím.

udržoval zde až do Lipanské
Po té hrad byv patrn Rožmberky
lid

-
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vvpálen, zpusll. Kámen rozebrán a postavena z nho podél silnice
ohnm aslo sužovaného. Zejména velik\'\ alná ást nového mésta,
131 dom, zniil staroMiou tvánost jeho.
schvátivši
])ožár v r. 1549,
kaple sv. Jana Ktitele, uvádná již
pouze
Zachovala se do r. 1828
1355. O hradu se ale již r. 1450 v zápisech žádné zmínky neiní.
r.
z b3a'alých Svi zbyl jen dkanský chrám Nanebevzetí Panny
Marie, jehož znamenitá gotická stavba svou hradovitou tváností nejen

Dnes

vzácnou umleckou
na sklonku XIII. stol., le
nvnjšího rázu nabyl teprve pozdjšími nákladnými pestavbami, zejména v XV. vku stavbymilovnými Rožmberky provádnými. Pi záp.

úchvatn na oko pozorovatelovo,
stavitelskou památkou na . jihu. Vznikl
jjsobí

Fot.

A

ale jest

i

již

Wildt.

,yv^á

^(\^ Í<'r^^^

^^.^mjp «.^íí«#«

ŽIŽKUV LIST Z
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R. 1484
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Y.^ir
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V ARCHIVU TRHO-SVINECKEM.

stran jest prazvláštní bašta, zajímavá sv\'mi stílnami, ímsami a okny;
potemnh'' ton její souladí s neomítnut5^m neb hrub nahozeným
zdivem stn. open\'ch žulovými tesanými opráky, zdoben\''mi etn
5iistou rží. Nemén zajímavá je 19 m vysoká erná stecha, dosahující
hebenem ímsy vže, zakonené po ohni 1828 nesouladnou cibulovitou
barokní báni, jakož
k jižnímu vchodu o románs.kém rozlenní pistavená vžovitá gotická kobka, v jejímž hoejším pate nalézá se komora
pístupná z kruchty po zvláštní devné pavláce. Jest zde uložen pkný
i

archiv mstskx'.

Na

obsahující zajímavé zápisy o Zižkovi;

stn

také

list

jeho

nad vnjším portálem, bohat rozlenn5'm. jest vytesán mstský znak s nápisem a letopotem 1485, nad tmito pak stopy
freskových maleb, v levo rytí na koni. v právo rže s ozdobou. Též
dvée nesou 51istou rži. Na hlavním oltái je pkná devná Mariánská
z

r.

1484.
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socha

z

dob

—

Též oltá baroko v}'^

1520.

1559 jsou zajímavé.

Z etnjxh a

sv.

Barbory a ktitelnice

dosti poškozen\'ch

náhrobnik

z

r.

pán

na bývalých okolních tvTzich jsou itelný Jana Bejšovského z Bejšova
1647, Jind. Brátkého z Labouné 1605, Mikuláše Keblauského, Pouzara
:

z Terešova. Z presb\'tee vejde se pkným
pozdní gotiky do sakristie, staré sice, ale nové
peklenuté neb do baptisteria, samostatné to kaple, stejn s presbytei
vysoké a peklenuté krásnou žebro-

z

Michnic a Seb.

Koenského

zdoben\''m portálem

vou hvzdou
rožmberská

z

z vladisl. gotik}'.

ktitelnice

z XIII.

^°^- ^- '*"-^''-

zasluhuje

pozornosti. Severní vchod je

pechodní,

Také

z

doby

stol.

pohled na msto s chrámalebný, zejména z blízkého návrší jižního, kde nalézá se
pi silnici k Nm. Benešovu vžikovitý barokový kostelík z r. I7()8.
Sviny jsou sídlem okres, soudu, berC('lkov\''

mem

jest

ního

úadu.

táství,

a di\

í

pošt. a

mší.

školy.

tei.

úadu, no-

5lid.

chlap.

školy obecné, pokra. školy

prmysl, a

Obanská
podporuje

7 živnost,

spoleenstev.

a okres, hospod, záložna

znan

hospodáský

msta zemdlského okolí.
Prmysl je nevalný. Jest zastoupen
rozvoj

i

jednou velkovýrobou, ostatn
kostelík s\'. trojice
pak rukodílnou výrobou cinkových
u trhových svi.
kroužk k nítnj^m knollíkm, 2
závody kamenickými, 4 mlýny.
1 velkov5'robnou na hospodáské stroje a nkolika cihelnami.
Z emesel,
obchod a živností jsou nejetnjší živnosti hostinské, dsledek to díve
známých trh na dobytek, obchod dobytkem, eznictví, krejovství a
toliko

Výroba obuvi velká, zboží proslulé,
Zahradnictví
trvanlivé a levné.
podporuje okresní ovoc. školka. O vzdlání peuje zejména ,N. P. Poš." pednáškami a knihovnami, z nichž
tší se oblib knihovna jednoty o 500 spisech a okr. hosp. spolku
o ,S00 spisech. Dále .Sokol', spolek hosp.-lesnick\-, družstvo dobytkáské, org. nár. soc. .TrocnoV, spolek sada, záb. a vzdl. sp. „Tyl".
Práce jejich má velký v\'znam, nebot Sviny jsou mstem národn velice dležitým. Pipadat jim úkol zastaviti a eliti nmeckému pívalu
z Novohradská a Kaplika, s nimiž sousedí, a intensivn pracovati na
obuvnictví, zastoupené 60 mistry.

znovudobytí Cizkrajic, Boíkova, Chvalkova a

J.

Údolí,

ale

i

v celém

-
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k nmuž jest klíem ves Strážkovice, jedna
v Dúdlebsku. Svou V3'Sokou a v\''hlednou polohou
skvtá pekrásný rozhled po celém . jihu, proež sloužila Dúdlebanm
za „Strážnici" hradu Dúdlebi, pod vrchem strážkovickým, k Malši se
v ostroh svažujícím, ukrytém, a obchodní cesty Vitorazské, vedoucí

zanedbaném

kraji,

z nejstarších osad

od Vitoraze zemskou branou u Nového Hradu, pes Hrádek a Sviny
k Dúdlebm. Míslo to jest dle lidového podání dosud oznaeno kižem.
Ze Strážkovic. mijíce v levo les na „Stpánce" s proslul\-m pohansk\''m
pohebištm, dojdeme za krátko po silnici bud vesnice Rev novic
i Devnovic. i)i niž na nynjším poli Kubátov, znaeném božími
mukami, stával znám\' poutní kostel sv. Bartolomje, vystavnx' r. 1677
a zrušen\' cis. Josefem II. Neb sejdeme na hraniník okr. „Planou
Horu" 515 m u Stížova, s níž naskytne se malebný rozhled na
krajinku, sevenou v levo potokem Svinensk\'m, v právo stokou Pašovickou, sbírající své vody pod Loedicemi. Uprosted ní v obrub
les blá se vesnika vSedlo s poplužním dvorcem, pi nmž ješt
ku konci XVI. stol. stávala t\Tz. Po bitv na Bílé Hoe bylo Sedlo
vzato Karlu Koenskému z Terešova
i
se sousedním St
týž se rebelie nesúaslnil. O nco dále pak, rovnž
a na Komáicích,

a

ádovém

v p\'abném širším územíku, seveném potokem Pašovickv^m, Svinenským a Keblanským. tulí se v luinatém údolíku osady Bezí
a Nežetice. v nichž v dob pedhusitské b\'valy tvrze Bezských
z

Veselé.

S Plané hory sestoupíme do úpravné osady K o m á i c e se
statkem a s pkn\-m renais. zámkem. \' XV. stol. byly s tvrzí majetkem pán z rodu Strakonic, zvaného odtud z Komáic. Po Li])ollovi z Komáic a ze Hebena vládl zde Krají z Krajku a po
1541 Ctibor Uráchovsk5' z Bráchova, získav je koupí. Uprosted
r.
XVI. vku pišel sem staro. rytí, rod Koensk\>ch z Terešova
a pestavl tvrz r. 1566, jak kamenná deska zakladatel Jiíka Koenského a choti Kristiny z Bráchova s jejich erby a nápisy nad prelní bránou svdí, v elegantní 2patrov5% vlašskou renaisancí pro\eden\'' zámeek, k nmuž posléze v XVIÍ. stol. pistavena vžika.
Piui zdobenou a tesaným kamenem obloženou branou vejde se do
rozsáhlého nádvoí, do nhož díve b\>vala zadní prelní strana palác;' otevena zdobnou renaisani galerií
nyní jest zazdna a upomínaji na ni pouze sledy štíhl\'ch sloupk. V pízemi i v poschodí jsou
zdobené dveeje. zejména jedny nesou pknou ozdobu s nadpisem esk\'m a s rodov5'mi erby Koensk\'ch. R. 1623 prodán statek

nm

;

pkn

opatství Vyšebrodskému za 45.000 kop míš. Bnes jsou Komáice stedem
jeho rozsáhlého okolního panství, sídlem pens. opata a poštov. úadu.
Slropnici a
Nedaleko pod zámkem Komáickxmi pepíná silnice

íku

a stihne ves

Paš novice,

odkudž,

mijíc

v právo ves

Strop nic

i
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— eskou, sklání se k Malši a petínajíc ji, vstupuje na hranici okresu
Budjovického k ímovu, jehož domky kol poutnického kostelíka kupí
se v malebném obraze. Ze silnice odbouje cesta ku vsi Branš ovicm.
pozoruhodn\'m znamenitým a dfiležit5'm a krásn znatelným hradištm
starých Dúdlebv. Z Bransovic cestou, míjíce v právo Kladin,
Lahuf, Hrachové Hory a Selce, pi^es M o kr \' Lom stihneme
Svatý Jan, zdvihající se na hoe Loedické (624 m) a dominující
svou proslulou polohou a výhledností celým jižním echám. Na samém
hebeni vypíná se nad domky baFot. Sv. Tma.
rokový' kostel, vznikly' r. 1732, kdy
fará Velešínský Jan Rierenschopf
na míst pustém, le výhledném,
založil kapli.
Postupným rozšiováním v druhé pol. XVIII. stol. vznikl
chrám, jenž r. 1823 opaten vží.

A souasn

s

jeho v\'vojem vznikala

dnes ítá
a 600 oby\-.

ves, která
dlostí

Ze
se

pes

lUO use-

Jana pes Loedice lze
bud do T o d n
a Ne-

sv.

dáti

chová, starob\'lvch a rázovit\'-ch
eských osad z dob prvního osídlení
Dúdlebska (i náeí zanechalo zde
dosud etných stop; Tode b\'vala
sídlem vladyckým. Václav zTodn
pivsil peeC k stížnému listu
r. 1415 do Kostnice zaslanému), neb
cestou

kol

Chumského vrchu do

mu

Ma

NADVORI ZAMKL' \' KU.MAKICICH.
pod Slavošovkou, 623 m, známé mohylami
slov.
Z Malše kol Slavošovk}' do Nes mén. neb za 2u minut
stihneme malebných zícenin Poešína, rozhraniujícího okres Svinenskv'
a Kaplick}'. Odtud sledujíce krásnou hvozdnou tsninou levý beh Malše,
za nkolik minut stihneme samoty Houdka, kdež se lodkou lze peplaviti na pravS' beh, pokrytv' rozsáhK^m lesem. Za tímto zjeví se oku
nádherné divadlo. Na temen pahorku vj^pínají se starobylé
besedních, msteko s kostelem sv. Prokopa, teprve r. 17,38
vzniklým a 1875 v nynjší tvánost upraveným. Jsouce sídlem 4tídní
es. školy, pošt. úadu, nkolika ilých spolk a 930 uvdomlých
obyvatel, jsou v tomto konci, na samém rozhraní, ohrožovaném vvbojn\'mi Nmci na Kapliku, velmi dležitou posicí národnostní. Malebnost
osady zvyšuje ladné seskupení bíl_vch domk, odrážejících se oste
v temném modru hlubokých a mohutných hvozd vedlejších Hor Slevsi

C

h u

a

1

š e

—
piich,
jejich
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vyznaených markantn dalekému
Kohoutem. 360

m

okolí dominujícím

Kohout sám,

vys.

zarostlý

jsa

pánem

lesem, není

vvhlednv. za to ale pipraví nám rozkošný požitek obklopující jej
družky , slepiky" Jese (732 m). Velký Kámen (750 m). Lindlv
Kopec (664 m), Vysok\^ Kámen i Klenská hora (860 m) a etné jiné
výhledné paseky neb prseky, na nichž kupí se. asto pitoreskn, na
sebe rozvaliny zvtralých skal. Pistup k nkterým z nich je upraven
umle, jako na p. na Velk\'' Kámen piinním X. J. Po. v Besed:

i

nicích.

Odtud lze odboiti bud pí es Blansko na Sokoli. malebnou a
se v hlubokém stínu lesa nad Svarskrovnou zíceninu Hrádku, tají
cavou, anebo sestoupíme do potemnlého údolu, v nmž blají se eské
hraniní vesnice: Záluží se 102 obyv.. Lhotka se 110 obyv., D ol)rkov se 150 obyv. a S a \- e se 300 obyv.. 3t. es.. školou a
krásným nov\'m kostelíkem, postaveným péí odb. X. J. Poš. r. 1906.
Bohoslužby konají se zde zatím jen obasn, nebof zízení samostatné
farnosti jest závislé na propuštni Slave a spolu nkolika osad jednak
od Svi, jednak od nmeckého Zumberka, v souš. okr. Novohradském.
Severn mezi Slaví a Sviny jsou ješt eské vsi starobylé M o u i c e
i

1

:

s

213 obyv..

tvrz

pán

Dále pi

z

Lništ
K

e b

silnici

1

a n,

164 ob. a

Keblany

uvádných poprvé

Boikov

106 obyv.

a

r.

s

213

ob., bj^valé sídlo

1360—86 Filipem

Ciz krajíce

s

a

z Keblan.
216 obyv.,

na Cuzkraje žijícího v XIII. stol. Ve XIV.
uvádí se Pelhim. Jeník a Beneš z Cizkrajic. naež v XV. stol.
dostaly se Žestovcm ze S vtví na X. Hradsku. Ped 1. 1605 držel tvrz
Otík Brodsk}^ z Laboun, služebník Petra Voka z Rožmberka. Tlo
jeho uloženo jest v chrám Svinenském. R. 1650 uvádí se tvrz jako
pustá a dnes upomínají na ni zdi. dosti zachované. Od r. 1785 jsou
trvale spojeny s panstvím X. Hradským. ObmS-šlen^-m zízením eské
školy v Cizkrajicích posílí se zdi'jší
okolní eský živel, siln zde zás 158 ob.,
polící s tvrdým nmeck\'m, usedlým ve vsích:
starožitná ves. upomínajicí

vku

i

Chvalkov

Kondrái

393 ob.. K a ž are ch se 104 ob.. T r u trn a n se 179 ob.,
a
se 204 ob., rozložených jako ostrvek v úhlu, seveném
záp. silnicí ze Svi do X. Benešova, vých. silnicí okresní ze Svi do
X. Hrad, bývalou to pomezní stezkou, a jižn jako základnou hranicí
Xovohradskou, pes níž nmeck\' živel proudí zvolna a nepozorovan ku

Péí n

s

i

1

pedu. \'šecky jmenované osady bývaly sídlem vladyckých rod. Ve
Chvalkov sedl na tvrzi r. 1387 Jan Puek z Chvalkova. r. 1459 ^'ojta
z Jirovic, naež dostala se se d\orem Pouzarm z Michnic, pánm na
Žumberce. R. 16(;)8 uvádí se ješt jako pevná. Stateek pipojen 1618
k X. Hradm. V Klažarech na tvrzi se statkem sedli na po. XV. st.
brati Oldich a Jan z Klažar. V polo\'in téhož vku spojeny ale s Cizkrajicemi a tvrz zanikla;

r.

1544 uvádí se jako pustá.

-

Hned

Hrádek

za

-
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peiiná a koni jazyi^ovou

silnici

naež

opt

áru

starožitná ves

Hrádek
v dob osídleni Dúdlebska. leže na obchodní stezce ^"itorazské pi
brán zemské, byl velmi dležitým bodem obchodním obranným.
Pozdji byl pevnou t\-rzi. jejíž nejstari^i /ínámý držitel uvádí se Pesík
z Hrádku r. 1360. Posléze dos;al ^e k panst\í X. Hradskému. Tvrz
však v seznamu 1541 uvádí se jako pustá. Nad Hrádkem jest vrch
Dub (579 m). s jehož jednotlixých míst jest pekrásný rozhled do
celého okolí, zejména ke stran východní, kde v syt zelených luinách
s

95 ol^yv..

následuje kraj

ryze esk\'.

i

lesknou se hladiny bezjioctnych rybnU^ú. rozložených

již

od nádraží

Novohradského až k Borovanum podél Stroi)nice. Mohutné a hluboké
hvozdv po ])ravm behu jejím uza\ iraji tulo nádhernou scenerii. Na
opané stran jest ves Buková se 470 ob. a 2t. eskou ob. školou.
Býwala sídlem stejnojmenného roilu. u\ádného Kivštcíem Muchkou
z Bukové, hejtmanem panst\
N. Hradského. Stala se známou nálezy
ímsk\'ch mincí. K východu na s\aliu vrchu Olešnického leží velká
ves O lesnice s 75) ob.. 3L. obec. školou, kostelem sv. Václava a
statkem. Olešniané stáli r.
186 svdky pi darování Újezdu Zárského
Fridrichem II. kláštnu Svlelskmu. \'e NI\'. stol. sedla na zdejší
tvrzi pani Kaleina Koatová z OlcHiice. Dá v. 1590 drželi s alek zdejší
Pouzarové z .Michnic, na<v r. 1620 tento skoníisko\-án a prodán Buí

I

djovicm.

V

XVI.

Ti

jej

prodali, ale

opt

r.

1727 za 59.300

zl.

trvale koupili.

promnný

dnes ve faru, školu a
\'
byty. Pivo\"ar r. l7o7 ])en".nn
kosielik. Zacho\"aná branka je pozdn
gotická, nad okny jsou n-r.ais.-in: iímsy, v pízemí toskánské sloupky
a na stranách sgrafitové ru-liky. Z Olešnice polní cestou, stinným
lesem a po hrázi obrovského rybníka Olešnického dojdeme osady
Petíkova se 300 ob., rozkládající se pi levém behu Stropnice,
která odtud ídí smr dráhy, probíhající tímto nej\ vchod, koutem okresu
z Vídn do Budjovic. Hned za tratí a zastávkou rozkládá se výbžek,
tratí odkrojen\' a porosli\' obrovskými lesy panst\í No\ohradského. Ze
severního jeho cípu, od No\ého Dvora u vsi Nepomuku, na samé
hranici okr. Tebosl<ého, i)robihá iihlopin pes 2 mile dlouhv pimioárn\' prsek, konící
až pod samými N. Hrady. Xa nejvyšším
jeho míst zdvihá se vysoká, bíle natená rozhledna ..obelisk", s níž
jest nádhern\- rozhled až do plán Teboské, kotliny Budjovické a
zot k Nov\'m Hradm, k; na ostrohu vypínající se zámek, msto a
starý' poernal\' hrad okouzluje oko pozoro-vatelovo.
Ve vých. konci v\'bžku, ])i silnici Tebosko-N. -Hradské, jsou
rozsáhlá rašeliništ a eská \es Jiíkovo 1'dolí s hrabcí sklárnou,
století \-znikl

/;(ie

zán-.eek.

i

tém

le

pronajatou germanis. firm Stolzle a syn, která zde zídila

školu.

Západn

myslivna a ves

na

pokraji

Tšín

lesa

se 293 ob..

u

rybníka Smržku

Pi

trati

pak

jest

Tší nov.

nmeckou
pi cest
Z Tšína
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odboiti na návrši Poruby (513 m) u Jilovic, kde Žižka porubal
Rožmberské a odkudž naskýtá se krásný rozhled na Tebosko; aneb
Lhotku a dále
b íko,
podél traté, míjíce v levo vsi
malebná
vystoupíme z lesa do druhého výbžku, kde se zjeví oku
krajinka. Dole v úvalu, tvoeném lesnatým a nev\'hledným vrchem
Borovansk5'm (515 m). loudá se vStropnice. pi jejímž levém behu jest
ves Dvorec s 208 oby v., ve XIV. století pipomínaná jako sídlo vladykíj ze Dvorce, souasn držitel tvrze a nékolika vesnic okolních,
lze

Tebe.

Te

Trocnova. R. 1534 koupili ji Rožmberkové, r. 1570 dostala
se Koenským na Komáicích. kteí sešlou a neobydlenou tvrz pe-

zejména

i

Fot. J. Kúnzl.

ZÁMEEK
stavli, a

r.

OSTROLOX' LJEZDSKY.

1610 ješt na ní sedli.

Václav Koenský. vrný druh pana

Voka Rožmberka, vedl tu veselý život a zadlužil statek svj tak, že
posléze velká ást prodána a zbytek pipojen k sousednímu statku
Ostrolo v-Cjez dskému. nyní vesnicí s 255 ob. a 2t. ob. školou.

V dob

pedhusitské stával zde, jižn od nynjší osady, na ostrohu
levého behu Stropnice. kdež se dosud píkopy a pilíe spatují, kostel
a tvrz. na níž sedli soujmenní vlad\'kové z Ujezda, z nichž se pipomíná prvn Mikšík z Ujezdce. Koncem X\'. vku pipojen ke Dvorci.
s nímž 1534 prodán Rožmberkm. Ti ale r. 1569 prodali toto zboží
Koensk\''m z Terešova. kteí si vystavli o nco severnji zámeek,
jak jej dosud, ovšem valn zpustlý a pemnn\' spatujeme. R. 1692
koupila statek obec Budjovická za 82.(J00 zl. a uinivši jej stediskem
okolního rozsáhlého panství, promnila zámeek v obilné sýpky, byty
a posléze i školu. Ode Dvorce sev., mezi pravým behem Stropnice
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a tratí jest pkná skupinka hosp.
stavení švarcenberského poplužního

dvora

Nový Dvr,

v

nmž

bý-

vala mešní kaple

Augustián z kláštera Borovanského.
Na oparné
stran trati, prudkým obloukem
mezi rybníky se otáející, jest ves

Hluboká se 340 ob.,
dvr s tvrzí, na níž
r.

bývalý

to

sedl

1380

Píibik z Dobemilic a ze Hluboké.
Pozdji dostala se služebníku rožmberskému Petrovi z Lindy, jenž, jsa
liez dtek, daroval r. 1455
dvr a
\cs Hlubokou
kostelu Borovanskému, jejž pemnil v klášter. S tímto
pak r. 1600 pešel na Rožmberkv a
jejich

AMBITY Kr.AŠTKRNÍHO rHRAMI'
\'

nco

Vrcova

daí

drsné

liURO\-A\ECH.

nástupce.

boké a o

Dnes kolem Hlu-

sev. položené

se

podnebí,

osady
podivuhodn, pes

dobré

ovoce,

vy-

okoenlou chutí a
nad nimi. na temen pa-

nikající zvláštní
\

horku, rozkládají se památné

BOROVANY,
nlrodními
narodnmii,

steru

probouzející

se

Svtelskémukníž.
11.
Prvním

známým

držitelem hvl

Tebon

a

Svi

ve XIII. stol. R. 1359
uvádí se Borovany jako
\-es s kostelem, farou
a
statkem o 29V2 lánech.
Farní chrám, uvádný
\-e

v

XIII. století,

nynjší

s

"
^ "^^^^í'!^^
''--r''
ítárnou a knihovnou N.
J. Poš.

Fridrichem
^^ok ze

A

. msteko

'"' '^''^'^"^

s

ní.

vznikl

podob

po
válkách husitských, v
dob jiho. žulové gotikv vladislavské

ieiiž

«,;

1000
^'^''^^

ob.,

161

domv

-'vmi spolky'

^^zniklv

'již

v

dob
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nad
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Cechách po smrti Žižkov. — ironií osudu —
sam5'm jeho rodištm za 31 let a po lipanské katastrof za
první

let

klášter

v

A

zbudovaný.

sice

roku

1454

rytí

Petr

z

Lindy,

bohat\>

mšan

budéjovick\' a lineck\' a úedník rožmbersk\\ sedním na
sousední tvrzi a statku Hluboké, koupil statek Borovansk^ý a zbudoval u farního kostela Augustiansk' klášter, jejž bohat nadal. Znak
jeho nese svorník krásné a elegantní got. žebrové klenby v lodi
i
v ambite, obkliujícím klášterní nádvoiko. V XVI. stol. klášter
zrušen, le r. 1631 Ferdinandem II. opt obnoven, mnichíím vypuzeným

vrácen a pestavn. R. 1729 vystavna vž,

1746 krásná škapulíová

r.

ZÁMEK, ZIZKUV POMNÍK A PRAN\K

NA NÁMSTÍ BOROVANSKÉM.
kaple baroková,

knžišt

zdobená zajímavými freskami od Prokyše, barokní

mistrn ezan^^m oltáem

s

z

r.

1679 a probošství.

R.

1785

Josefem II. opt zrušen, kostel stal se farním a
v zámek, jehož prelí, soumrn rozlenn
rustikou a pilastry. je pknou ozdobou jižní strany námstí, na nmž
vedle pranýe s letopoty 1656 a 1739 stojí prost\' kamenný pomník
s nápisem Jan Zižka z Trocnova. Pod dojmem známého povržlivho
výroku postavili jej Borované r. 1893 zády k zámku. Stojí klidn
a zdá se, jakoby pemítal, nebyl-li by práv rozhodný as, aby zdvihl
palcát, s pravicí k pat sklonn\>, a opt zasáhl rukou svou rozhodn
do aktu dramatu svého ohroženého národa

byl však klášter

cis.

pestavno

probošství

:

.

.

.

—
Chmurné myšlénky

a
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pedstavy vybavují

se v mysli a zas v záptí

ti bujn hlavou a hned zas rozv jejíž rzných koutech ve zíceninách tvrzí
dvorcíl a hrad poroben\'ch zemanských rodv zapadají. Jiné zalétnou
až za hranice, daleko, tam kde žertva eské vlasti hoí, za lemy, ku
R5'na. A náhle probleskne ti myslí, že dole, práv pod pahorki^m, jest Zižkova kolébka. Se srdcem rozechvným, plni fantasie
a nadšení, spcháte kol zámecké zahrady po svahu k strážnému domku
. k50, pejdete zde devný mstek pepínající trat dráhy a dol lesíkem do útulného údolu, kde doufáte spatiti zlatou kolébku a u ní
snad nejdokonalejší pilí sochaského Umu jako vdk národa.
stanete udiveni, sklamáni. Nevíte, tkáte sem a tam a pátráte kolem.
Nic vice však nevidíte, než uprosted syt zeleného smrkového porostu,

zaplaší je tisíce a tisíce jiných, kižují
letují

se po

širé vlasti,

behm

Le

dýšiciho

pryskynou vní,

prosvitající úhledn_v selsk}' dvorec.

TROCNOV
(OD JIHOZÁPADU).

Tof

Trocnov, vlastn
zde vezdy

ostatky Trocnova, poslední stopa po bý-

ješt ku stran severní, kde
Pipomíná se v deskách
1381 a v kronice Hájkov r. 1541. Sedl na ní zemansk\'
rod Trocnovský, s erbem raka, vznikK' po rozpadnutí se župy Dúdlebské.
Prvním z nho uvádí se r. 1378 Jan, eenx' Žižka z Trocnova, otec
hrdinv. Manželka jeho slula Kateina a uvádí se r. 1384 v listin,
dosud v archivu msta Svi Trh. zachované, dle níž Jan Žižka z Trocnova odprodává od sousední vsi Ceejova, jejíž ást také držel, jeden
svobodu}' lán a sice dvma bratím. Ješkovi Crnci z Jedovar a Štpánovi z Ceejova za 19 kop groš es. Rukojmí toho bjii
z Klení (okres Novohradsky') a Mach z Holko va u Velešína, kteí zavázali se pi tom za správnost prodeje do 3 let po Zižkov smrti proti

valé

vsi,

stávající

nkolik dub
dvorských r.

stojí,

s tvrzí,

mlké píkopy

po

níž

lze spatiti.

enk
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všem nárokm

jiných osob, zvlášt co by se týkalo ,,véna manželky
v jiných listinách msta Trh. Svi uvádí se jméno Žižkovo.
Zdá se, že ást Trocnova drželi nkteí píbuzní. Další zprávy o Trocnov následkem potomních boulivých událostí mizí, až r. 1441 uvádí
se držitelem jeho a eejova zeman Zdenk z Chlebová. R. 1443 Jan
ze Dvorce. R. 1654. když držitel Trocnova po válce SOleté byl vypuzen

Kateiny'".

I

i

Borovanskému pipadl, byl i druh5' zde
od sedláka Bárty Trajenáe za luO žok miš. koupen a
v jeden statek spojen. Ješt ku konci minulého vku bylo zde veselo
a ilo. Trocnov byl stedem rozsáhlého okolního švarcenberského hospoa zpustošenx' grunt klášterství
stojící

dvr

RODNÉ místo

ŽIZK0\'0 U TROCNOVA.

dáství. Posléze byl zde pronajímán a

ped

krátkou dobou

konen

jako

Stodoly zlíourány, rozlehlé plán
srovnány a vysázeny mladou smrkovou kulturou,
rozlennou v pravidelné pole s pimoárnými prseky. A nad tím
zclenS^m kobercem smrkového porostu. zv\'ší 1
2 m, áýí,\c\m. pryskyn
až omamiv, vynívá blostná skupinka stavení o 2 kídlech, z nichž

s vlnícími se zlato-

dvorec zrušen.

žkil\-mi klasy obilin

—

podlouhlé pední, západní, jest v jižním konci, vyhlížejíc štítem o 2
oknech z podklenuté sín do úpravné zahrádky, obydleno hajn5'm,
v (lile pravém, severním pak promnno v klny. A k tmto se pimykající kídlo severní, zbytek to hospodásk\'ch budov, jest onomu
vykázáno k ukládání poteb z malého hospodástvíka o 7 mrách orné
a luní

pdy, ku

vného

platu na podezdívce a uzavírají

zlepšení

živobytí.

Další 2 kidla

tverené

pozstávají z denádvoí. Tof dnešní

—
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obrázek , dvora" Trocnova. Proti severnímu kídlu nad 2 rybníky, na
lehké vyvýšeniné as 200 krok vzdálené, jest skupinka dub; zde
stávala tvrz rodu Zižkova.

Ped

maK' palouek s nkolika sešlj^mi
vrbami pi cest, z níž pes stružku vejdeme do aleje mladých ervenolistych doubk, vroubících smrkové porostliny, a konící ve vzdálenosti as 500 krok nad tetím rybníkem, na pokraji lesa sosnového,
kdež ve vymýtném plkruhu, po jehož stranách po líp. povaluje se
záp.

kídlem

prostírá se

nco

rozlomených cihel a kamení. Tof zbytky po kapli, oznaující zde
Jo nedávná rodné místo Jana, synka trocnovskho pána, Jana Zižky.
Nenarodili se v mkkých poduškách ve tvrzi, nýbrž, jak povst a etné
zápisy souhlasn praví, pod dubem v širé pírod. Matka Kateina
za velkého parna nesla totiž žencm na poli pracujícím obd. Podlivši
je, spchala zpt k domovu. erné mraky valící se hroziv od Šumavy,
vštily krutou boui. Vítr již skuel a fiel, prach po cest se víiil,

/tve v korunách strom praštlv. hrom rachotil, blesky se kížily,
nastalo pravé dopuštní. A tu máte. nemohouc již obydlí dostihnouti,
uchýlila se ped lijákem, jenž v proudu divém v tom spustil, pod dub,
od pastevcv vypálený a zde synáka povila. Pi klu v kostelíku
vedlejší vsi Stížova, kam Trocnov až do I. dubna r. 17i)7 byl pifaen,
dostal synek jméno Jan. Ktitelnice, zvaná Žižkova, byla však r. \4'-)\
pi pestavb kostela Rožmberky pro jednoduchost nahrazena jinou.

BYV. KAPLE,

OZNAUJÍCÍ RODNÉ MÍSTO ŽIŽKOVO.

-
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tam dodnes užívanou. Žižkova ktitelnice, zcela originelní z doby románské, což veledležito pro ešeni otázky náboženské v starém
Dúdlebsku. v nmž románských zkazek postrádáme, nebyla na štstí
zniena, nýbrž uschována a dodnes se co vzácná památka ve Stížové
ukazuje. Také ukazuji Stížovšti statek, díve zemanskx' dvorec .u vSlrych* pravíce, že po ktu odebrali se do nho ke spíznn\''m držitelm
rodiové Janovi, aby u nich pohodovali. Kterého roku to bylo, ani

Stížov neoznamuji. ba neznám je urit ani rok, kterého
Zižka narodit. Tomek asi správn soudí, že v pozdních léby se
tech panování Karla IV.. jenž zemel r. 1378: jini kladou narození do
zápisy ve

b\'l

kolem

let

urit

Fot. V. Vlasák.

1360.

Ze sourozenc Žižkových

znám

jest

bratr Jaroslav, posléze

statený hejtman husitský, a sestra
Anežka, o níž místní povst dí. že se
skrývala jeden as u jeptišek v klášteiku
sousedního Ostrol. Újezda. Z jiných píbuzných pipomíná se Mikeš, spoludržitel

otcem Žižkovým (zemel
po
Ješek z Trocnova.
Žižkova Anna. nese
teta
Dále uvádí
Trocnova

r.

s

nm

a

1381)

i

pochybn

sestra jeho otce. která,

nho

pebývala.

dokud

l'o

jeho

smrti odebrala se k Jaroslavovi a

když

zemel, uchdila se do Prahy.

O Ja-

Žižka

i

ten

žil,

píše

roslavovi

obléháni

u

Theobald,

padl

že

pi

Bechyn; Bežan k tomu však

poznamenává, že byl od Budjovicl<ých
Tomek soudí,
Zpráva tato, jak

sfat.

ZIŽKUW-V KRTITKLXICE
\'

KOSTELÍKU STKÍŽOV.SKÉ.M.

i

není doložena a také v archivu Budjovickém žádného záznamu o tom není.

Ale v knize Lib. c. II, r. 1398-1514 nalezl jsem jméno Žižky sládka, jenž byl
vynikající osobou v . Budjovicích. Syn jeho Václav Žižka zasedal
r.
1455 v mstské rad a držel nkolik dom. li. 1492 uvádí se dcera
jeho .Marta. Jest velmi pravdpodobno. že Žižka sládek byl bratrem
Žižka sám byl ženat a ml dceru, která ped rokem 1424
l)yla jjrovdána za pana Ondeje z Uubé. patrn i)ibuzného známého
sám bojoval po
eského pána Jana Roháe z Dub. Ondej z
boku Žižkov ve vojšt táborském a padl v bitv u Malešova. Život

Žižkovým.

Dub

a rekovné

iny Žižkovy neteba

zde rozvádti, jsouf znám\'

z

jiných

podrobných spisv.
.

z

A podnty

logické

k nim.

píiny djin

práv

u

nho?

jihoesk5''ch,

nelndy náhodné,
zejména Dúdlebska:

vyplynuly

štdré vý-

-

-

149

sluhy panovník nmecké šlecht, církvi a kolonistm, ímž pivodno
rozpadnutí se Dúdlebska
rozmach šlechty a církve, zajištující si lidu
králi urvanou pdu hrady, kláštery a farami
i
zápas jejich o moc se
;

;

samým králem; hašteení se žárlivé šlechty s církví a
nmeckých kolonist a i^ezpráví ujai^meného eského
mectví

skem

s

ešstvím; rozpory mezi
Brod a Koruna

nmeckým

byl Vj^šší

s

opak; nadpráví
zápas nékestanstvim, jehož ohnilidu,

eským, hlásaným svtskými

du-

chovními; vniti^ní sváry církve, zejména obrovskj' a znemravujíci
proces kláštera Vyšebrodského s Korunským vzájemn pronásledování,
ba
vzájemné vraždní se knží, ímž pivodno pohoršení a demoralisace lidu; dokonalá poroba a ožebraení eského lidu a útok na
majetek a svobodu jiho. rod zemansk\''ch. To vše doléhalo do Trocnova a vtisklo Zižkovi do ruky
a do hlavy myšlénku, osvobodit lid,
vyistit vlast a založiti nov}', samostatnv' a pevn}' demokraticky^ eský
stát. Bohužel, že velké dílo zmaeno. V dob rozhodné, kd\'ž blížil se
den vyplnní jeho sn, neúprosná morana, na vrcholu jeho vojenské
slávy a moci, vyrvala jej národu. Dne II. íjna r. 1424 zemel ranou
morovou ve vojenském ležení u Pibyslavi, kteréžto místo jest nyní
;

i

me

oznaeno pomnd<em. ^"dni Cechové památku jeho rzn uctívali a
nepátelé, a aby
mnozí ctitelé dali si
obrazy malovati. Tak inili
i

i

památku jeho znesvtili a odpor k nmu vzbudili, zpodobovali jej jako
muže mstivého, zákeného a úskoného. Takov\'ch obraz, zejména
ze století X\TI. jest na . jihu mnoho, ovšem podoby odchylné.
Dub, pod nímž se Žižka v Trocnov narodil, ml lid jihoeský
píše, že kovái a jiní lidé tžké
v posvátné úct. Bcckovský o
práce z daleka sem chodili, tíšfky z nho štípali a do topor svých
kladiv a nástroj zasazovali, aby nabyli vtší síly a pádnosti. R. 1682
kázal jej ale probošt kláštera Borov^anského, Konrád Fischer, podseknouti a obnoviti kapliku sv. Jana Ktitele, zvanou ..Zižkova kaple"*,
již k potupení jména Žižkova dal opatiti nápisem latinským a eským
Jan Žižka z Trocnova s e p e zlé pamti tu se narodil —
R. 1860 byla povržlivá slova neznámou rukou nahrazena slovy:
slavné pamti. Le tuto kapli kázal odstraniti, dle zápisu ve školní
kronice Ostrolov Újezdské, švarcembersk}' správec Josef Olžbauer, aby
tak byla zahlazena památka na toto slavné místo. A nkolikerý' nov\'
pokus oznaiti je se nezdail. Marn usilovali Borovanští postaviti tam
pomník, marn vetklo tam Sokolstvo u píležitosti všesokolského sletu

nm

:

—

1

j

i

Hned následovní noci hladina
\'odnísousedníhorybníka na\'ždyse nad ním zavela...
Tak dalece klesnul fanatismus zavilého nepítele, který uiniv sob
v Ces. Budjovicích žulový' jehlan.

nástrojem rodného hrudou i jazykem bratra velikého bojovníka, domníval se, že tím jméno jeho bude moci vyhladiti. Však pece dnes
zásluhou samotného panujícího knížete Adolfa ze Schwarzenberk
i

-
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zvnno

rodné místo Zižkovo pomníkem, kterS'
zevn má hkisati
poutníku památku nezapomenutelného hrdiny. Než i bez tohoto žulového hlasatele památka jeho nikdy nezahyne. Cel5' esk\'' národ bude
ctíti, dokud bude žíti a zraky své bude
upírati k posvátnému
ji
místu, kde zrodila se myšlénka svobody a práva, istoty víry a jazyka,
volnosti, pesvdení, myšlení a bádání, kde se zrodil muž, jenž lid
selskj^ promnil ve vojenský tábor, aby zjednal eskému národu eskou
vládu, aby tak pro všecku budoucnost byl silen. bezpeen a svoboden
a aby každ\' jeho syn byl v celé vlasti doma. navždy doma ..
i

vn

.

Frant. Miroslav

Lil.

v
soinou,

'

OKRES NOVOHRADSKÝ.

nejjižnjším cípu Cech, mezi
r5'sují

apek.

Šumavou

a

eskomoravskou

se modrošeré lemy lesnatých horských

vy-

hbet, zvané

obecn Hory Novohradské. Jsou

to zbytky nkdejšího pomezného
hvozdu, pokr\'vajíciho odnože šumavských velikán, zdvihající se ve
3 valech nad prav\'m behem Malše a dostupující nad prameny jejího
pítoku a stejnojmenné vsi Puchoe výše nad lOOO m. Odtud svažují
se ve 3 soubžných vlnách smrem v5'chodním. k jezernaté pánvi
teboské, kde navazujíce na vyso. eskomoravskou, ztrácejí se v hust\'ch shlucích a kotouích par. Pední vlna jakoby náhle byla narazila,
kupí se nad stokem ek Malše a erné (Švarcavy) v mocném ostrovu
jako družina Hor Slepicích: Jese (735 m), Lindl (664 m), Velk\' Kámen

(750 m),

nad

n

VysokS'

Kámen i Klenská

\-ypíná se ve

hora (860 m) a Švec (701 m],
stedu jako pán Kohout (869 m). Druhá, koeníc

v protilehlém cípu, pi samém styném bod hranic esko-dolno-hoinorakousk\'ch. zdvihá se nad prameny potoka Puchoe jako trojvrší
Granitzberg (1080 m), Steinberg (1069 m) a Šance (I004/7Z) a postupuje'
mohutn podél hranic zemsk\'ch jako hradba,, rozbíhajíc se kopcovit
bud do ech neb do Rakous. Tetí, na
rakouské, je opt mírnjší.
Celé toto území bylo do konce XII. vku porostlé jednolitým pralesem
i pomezným hvozdem, nejen dlicím, ale chránícím vlast eskou
proti Rakousm. Úelnost tato vyznaena jest nejlépe v listin Fridricha II., jenž r. 1185 pi darování hvozdu v manství Hadmaru z Kueringa a r. 1 186 pi darování zboží v zásecích Žárského Újezda klášteru
ve Svtlé uložil obma, že les blíže brány zemské nesmí se ku škod
zemské mýtiti. Jsa jedinou spletí. per\'vanou toliko pruhy divokých,
o skaliska, balvany a drva tíštících se bystin a potok, byl neschudnx'
a liduprázdnx'. Toliko jediná tudy vedoucí stezka \'itGrazská i Pe-

pd

i

—
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haimsteich, spojující plém Dúdiebské s bratrským plemenem po horním
toku Lužnice usedlým, ve A'itorazsku. a vedoucí úžlabím Stropnice
k Novému Hradu, k brán zemské u Hrádku a dále do Dúdleb, oživována byla soumary obchodními neb strážemi, pecházejícími od
Hrádku k Hradu, jenž vznikl zde na samém hebenu asi r. 980.

Soudí

že Vojen

se,

okolní území a

Hrad

stal se

Vítka za horní Lužnici, odal mu
hradem, jejž poruil ale ochran Vítkov.
stran klíem k Rakousm a dležitost jeho rostla

zajistil

na

této

poraziv

si je

každým dnem. Proto byl v brzku. kolem r. 112,5. jak nalezený letopoet a románský ráz pú\-odní vže svdí, pemnn na hrad kamenný.
Nepesné vymezení hranic v tomto území vedlo asto ke sporm, které
odklizeny r. 1179 na sjezde Chebském ve smyslu, že území až ku
behm Lužnice pipadá k echám, druhý beh k Rakousm. Otesenou

kout dal. jak svrchu eeno. Fridrich JI.
1186 klášteru Svtelskému. Kueringové uvádli
ovšem že nmeck\-.
tálo prvá germanisace ne-

državu v tomto vzdáleném
r.

1185

Kueringm

do \"itorazska

lid,

mla úspchv.
razska.

a

r.

Le

Slovanský

absorboval

lid

pronikal všude

z

Dúdlebska

i

z

\'ito-

nmecké menšiny

a zakládal nové osady, ku p.
Hrad, Žár, Buková, Biov, Svtví a Stropnice. Když ale Pemysl IL
r.
1251 získal Rakous a spojil se zemí eskou, peložil dosavadní hranici zemskou dále k jihu. Tím otevena brána,
lid z Vitorazska pronikal hloubji hvozd, kácel jej a zakládal nmecké osady, tentokráte

výsledkem, jak jména na ^schlag" konící v té dob ukazují. \^ potom ovšem rostl
význam hradu. Také v té dob \'ítkovci neznámým zpsobem, patrn v uznáni služeb prokázaných panovníku,
získavše okolních území, zakládali osady a siln a houfn je zalidovali,
a posléze pestavli
Hrad na pevný Nový Hrad, jehož prvý známý
držitel uvádí se r. 1279 Ojí ze Svi a z Nového Hradu. Pi hrad bylo
již téhož roku msteko se 49 usedlostmi a kostel. Silné a volné osazování nmecké nastalo pak r. 1280. když Kueringové, pívrženci Pemysla, musili postoupiti území cis. Rudolfu. Kolonisace byla ale také
z ásti eská. A tak postupn mýtn les a území prostupováno hloubji a sieji živlem eským a nmeckým, až zabrána prostora od vlnv
stední k pední, a tak dán vznik okresu Novohradskému.
Maje ráz trojúhelný, jest vyznaen na sz. markantním hraniníkem
Kohoutem (869 m), od nho k jihu hebenem Klenské Hory (860 m).
stokem potoka erného s Puchoským, pravým behem tohoto až
k Terezinovu a odtud silnicí až ke hranici zemské. Tato tvoíc mez
jihových.. petíná u eské vsi Hranice traf dráhy Cmunt-Budjovice,
probíhající jen krátce tímto nejvých. úhlem okresu a stýká se zde
v jezernatých luinách a slatinách s hranicí severozápadní, jdoucí sem
po hebenu pední vlny od Kohouta. Celé toto práhorní území. Spoívající na rule a žule,
2,32 km-; ítajíc 25 pob .obcí,
24' míst> ob.
s

mru

i

i

míc
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a 30 kat. ob. se 16.970 obyv., lze rozlenili na 3 území: eky Stropnice,
potoka Svinenského a erného. Stropnice, prameníc na samé eskorakouské hranici pod horou Vysokou, spje tsninou k osad Sejby
a Dlouhé Stropnici a dále do údolí k msteku Stropnici (nmecké).
Zde otáejíc ve smru severo\ých. klikatí se romantick5'm úžlabím,
v nmž posvátné ticho ruší jen šplouchání vln, bijících do skalních
balvan a klapot etn\'ch ml\'-n, rozsetých po její bezích. Ped Nov\'mi Hrady vniká do rozvírajícího se údolu, pod ostrohem hradním
pibírá potok Jedlick}', naež luinatou rovinou pádí do nejv5'chodnjšího
úhlu okresu, v nmž za rybníky Dlouhorázsk\'m a Biovským náhle se
otáí a vniká do okresu Trhosvinenského. Tvoí tak zde nejnižší ást
Fot. J. Seidl.

.\(J\'K

HK.ADV.

okresu, jejž protíná též železná dráha z Builjovic do \'ídn, jediná to
v celém okresu a s poslední stanici „Nové Hrady" na eské pd.
Sousední území potoka Svinenského, pramenícího ve stedu okresu a
ubírajícího se ke vSvinm, jest již vyšší pahorkatina, svažující se sem
jednak od Hor Slepicích, jednak z druhé vlny, ze samého cípu jižního,
kde nad prameny erné a pítoku Puchoe dosahují kopce již pes
1000 m, což v pomru k sousední kotlin Budjovické, vysoké 384 m.,
jest ovšem vzestup znan\'. Údoly, svahy a vymýtná úboí jsou poseta pívtiv\'mi a malebn položenými osadami, namnoze to letními
sídly, jichž prostí a bodí obyvatelé, až na nepatrné zlomky dnes ve-

sms

Nmci, živí se hlavn zemdlstvím, drobným obchodem a živPrmyslu znaného není. Do nedávná kvetoucí zde skláství,
jemuž etné osady, zejména na Puchosku, dkují za svj vznik, zanostmi.

—
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niklo a zbyla jen

sklárna v Jiímá od panství
Bukvojského pronajatu fy. Stolzle
a syn. Píinou zániku jest zvý-

kov

Údolí, kterou

šení cen a odbyt diví, jež panství
z mohutných lesfi dopravuje po
upraven\'ch a splavných potocích
na jiná odbytišt. Zejména Pu-

chosk\' potok se Svarcavou a
jsou tepnou voroplavby,

Malší

která se široce rozvtven\''m

PREDNI BAŠTA HRADU

NOVOHRADSKÉHO.

Fot

Sv.

Tn

zhotovují nitné knoflíky. Okres

postrádá

hlavn

ního. Silniní

spojeni železni-

mící

95"21i km.

tomu tak krásn

jest naproti

vtvena

síC.

a zaízena,

celý hornatS' kraj

roz-

že promítá

kížem krážem,

ta nejzazší
místa,
ba
pipíná se ke schdným a upraveným stezkám a pri^isekm. po

spojujíc

i

nichž

lze

vrcholk

dostoupili

a

hbet. Tyto

heben

nejvyšších

horsk\ ch

bud pokryty
rozsáhkCmi. skvostn urostlými a
jsou

jednolit\''mi lesy,

vyznaenými

de-

vorubectvím jest vydatným zdrojem v\vi\"v chudého lidu a zlatým
zdrojem pro pokladnici panství
Buk\ojského. Toto také vnuje
lesnímu
hospodáství
veškeru
péi. — Také ryhníkáství jest
vzorné a adí se estn po bok
teboského. \'enkovský chud\'
lid, zejména muži, odcházejí z jara
houfn do ciziny, [ženy a dti

nej-

markantnji v pedním kídle Hor
Slepicích, Ivohoutem se 16 km
dIouh\'m hvozdem, a na druhé
vln rázovitou \'vsokou a Myslivnou u Puchoe. Xkde je tu
zachován ješt prales, jako u lo-

ZADNÍ BASTA

HRADU NOVOHRADSKÉHO.

-
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veckého zámku Žoliina nedaleko ernodolu. Xebo jsou zdobeny na m\'tinách a lysinách skalními rozvalinami, nakupenými namnoze tak rozmarn na sebe, že tvoi^i rzné útvary. Mnohé poskytují také pekrásný rozhled jak do Cech. tak do Rakous, jako ku p. Stoliník (Tischberg), Aichberg a Pechmanstein. Oživeny etnými toky. prodírajícími se byste tsninami, roklemi, úžlabinami a malebn\'mi údoly, etnou z\í. ptactvem
a devorubci, kácejícími pralesni drva. tvoí a doplují v celku malebnou
horskou scenerii, v poslední dob turisty vyhledávanou. A do tohoto
úchvatného kraje, jihoeského to ráje. \ložcny jsou jako perla na
úskalí

\

lnou

z

jezer okolních vržená

N.-\MÉSTÍ

NOVE HRADY,

.S

RADNICÍ V NOVÝCH HR.ADECH.

okresní

msto

s

1.596 obyv.

I4,S7

(

nm.

a 139

domy. Jsou sídlem okres, zastup., soudu, berního úadu,
pošty a telegr., oddlení ílnanní stráže, etnického velitelství. v5t. díví
a 4t. chlapecké obecné. ,3t. chlapecké školy mštanské, spoitelny
a stediskem rozsáhlého panství hrabte Bukvy ve výme 16.051 ha.
..) a

178

Msto

vzniklo

z

podhradí hradu a tvoíc na stezce ^'itorazské do zru-

zemských r. 1251 v pohraniním lese. ped samou zemskou
bránou, stráž a zemské mýto, rostlo tak rychle, že již r. 1279 uvádí se
s hradem, kostelem a 49 usedlostmi, a jako držitel
)jí ze Svi. Za
jeho syna Smila. jenž satkem s Kunhutou z Kueringu. dceí Jindichohradeckého pána na \'itorazi a maršálka rakouského, obdržel cele
okolní území, msto
hrad znamenit se rozmohly, takže již r. 1284
dány mu výsady mstské. Smil nemaje mužských potomk, odkázal
Hrady bratru A'itku z Landšlejna. jehož rod vládl zde až do r. 1359,
šení hranic

(

i

-
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kdy presIy koupí Janem z Rožmberka na rod
Rožmberský, jenž pak
s krátkou jen pestávkou panoval
zde až do svého \vmiení r 1610
Za tohoto rodu msto hrad asto kvetlo o zas
škodu\'zalo

i

mar

jednotlivých jeho lenv, kteí o moc,
králem, jichž vliv zasahoval asto i do

dle roz-

váhu zápolili
s
osudu celého národa a
vlasti, lak na p. když zrádný
pan Oldich (lí.) ve vení husitském
ac vychován piinním svého poruníka
z Vartemberka u víe
podobojí a sám pod jednou pijímal,
tak pijímati na celém panství
svém kázal. r. 1420 odpadl a kalicha se odekl, knze
pronásledoval
1

vliv

a

eka

i

a se Zikmundem proti
Husitm se spojil, ano
i

k Táboru

proti

Fot. Sv.

Tma

nim

vytrhl, tu Husité nejprve u Píbnic jej porazili, od Tebon k Hra-

dm
i

pitáhli

a

Hradem

s

msto

vypálili.

Roku 1467, když Jan z
Rožmberka stál pi Jiíku z Podbrad, bylo
vojskem

Zdeka
opt

soka

jeho

ze Šternberka

zcela vypáleno a

znieno.

Vbec bhem

XV. stol. mnoho trplo
a asto vzalo zkázu.

Ve

stol.

v

XVI. dán

zá-

mstu novému,

klad

poloze

asi

STARÁ RESIDENCE
PETRA A PAVLA
V NOVÝCH HRADECH.

S KO.STELEM SV.

nynjší,

na plošin ostrohu ve smru severových. Ale pokojné dny mu nenastaly. Sotva se vzpamatovalo, pišla pohroma nová. Když totiž
statený eský pán Švamberk, od roku 1610 ddic statk' Rožmberských, vstoupil roku 1618 do jednoty eských stav a zvolen
direktorem a správcem zem eské, pitrhl k Hradm císaskv vojevdce Bukva, aby jich dobyl. Tvrdé Hrady však odolaly. Když ale
píštího léta r. 1620 pišel Dampier, uskokem Hrady dostal, .posádku
lid vybil a msto sežehl. Dav naházeti do píkopu klestí,
rozestavil
vojáky s hoícími pochodnmi kolem a vyzval posádku ku vzdání se,
jinak že ji vypálí. Mladiký rytí Slavata, jehož ochran pan Švamberk
i

Hrady poruil, estnému slovu uvil a hrad
hrad

msto

vydal.

Le

Dampier kázal

dosud eské, povražditi. Švamberkov labuti zadrhnuto tak hrdlo a Hrady dány po bitv blohorské
r. 1620 odmnou vítzi blohorskému K.
Bukvovi, jehož rod na prahu
i

vypáliti a obyvatelstvo,

—
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(1801—3) na samém pokraji msta zbudoval si pohodlné
sídlo, nový zámek, doplující tak ladn celek msta, nad nímž svou
ruku drží. Jaká to scenerie, plná ironie osudu, radosti a stesk, vedle
a poslání! Na temen
sebe ve 3 obrázcích, tak rzného vydání,
starý hrad, svdek slávy konce slavn5'ch držitelv,
ostrohu osm
vlasti a jazyka v tomto mst. Omšel\'' a poernalv. ale ne v ssutinách,
ne skleslv. ne schýlen\' jako invalida, nýbrž jako junák jar\''. k boji
pripravenx'. se založenýma rukama, aby loktem odrazil odvážného
smlce, snažícího se jej ztéci. Ze skalnatého ostrohu, jakoby základy
do nho vlita, hroziv trí a vyrstá po stran severo-a jihozápadní
skupina bašt, bran a rzných tvrd\'ch
Fot. sv. Tma
stavcní, toho asi rázu. jako v dob
XIX.

stol.

smr

vk

i

rozkvtu svého.

Tvoí

1390.

r.

dv

na pídi a zádi
rozdlená a spojená mohutnými,
tyhrannými baštami v gotickvxh,
51istou rží zdobených
brankách,
od nich vedou mstky, pepínající
postranní

l.^i

///

kidla,

hlubok\'-,

jelení

rodinou

oži-

vený a celý hrad od ostatního msta
odkrajující píkop. Kídlo pravé, senejstarší a lze ješt
zejména z prostorného a
úpravného nádvoí, pvodní zed ze

verozáp., jest
spatiti,

starého

hradu.

mnn

v obydlí,

a

museum,

HRABECI HROBKA

HBITOV

NOVOHRADSKÉM.

nmž

o

4.8()0

listiny

listiny v

jsou

rod

svazcích.

XIII. stol., majestáty

úední

hrad

je

pro-

úadoxny. archiv
uloženy

Rožmberského, Svamberského, Bukvojského,
a jiné zajímavé památky a vzácnosti.
Pozornost budí fideikomisní knihovna
velecenné

NA

v

Cei\-

:

listiny

již

od

eských králv,

eském, zde do r. 1623 panujícím: dále brnní,
blohorskému K. B. Bukvovi císaem Ferdinandem II.

jazyku

darované vítzi
píslušn\-m nápisem, prapory trofeje z válek husitských a z války
301eté, zkrvácená košile a kopie obrazu Marie Vítzné, již na Bílé Hoe
dominikánjesu Maria nesl vele vojsk Bukvových. a etné jiné pro jeho
rod vzácných, pro národ eský, pro jeho samostatnost a národnost.
tak smutných dokument. A hrad jakoby si této pokory a úpadku byl
vdom, jakoby ponoen v ty všecky vzpomínky bouné a záplavy vávlasti pes hlavu peletly, zadumav hledí do rozlené, jež jemu
vírajícího se pod nim barvitého údolu, odvrácen od vnitního msta.
s

i

-

ZÁMEK

\'
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NO\'^CH HRADECH.

—
jež se

dnes

na

-

plošin, na hrudi ostrohu rozkládá a v
krajn nepíáteiskx' duch.

v\''cho(lní

jiný.

V
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nmž

vládne

na stran západní do tvereného
námstí, v níž do r. 1623 úadovalo se esky, dnes nedovoláš se práva.
A na protilehlé stran, východní, tvoi^ené veskrze dnes v úíadovny
promnnou starou residenci, v samém kout jižním hledí do námstí
druhv svdek, starobylý kostel sv. Petra a Pavla o lodi ze XIV. stol.
nmu se pojí renaisanní klášter
s presbytei z Vladisl. gotiky; k
starobylé

radnici,

hledící

1

TERFZIX

Servitíj,

vké

založený v XVII.

\'

stol.

IDOI.I STROPNICE.

hrab.

Bukvou,

jehož rodu sídlo novo-

nco

dále. na pat plošiny ostrožné, pi silnici
pravidelnou soumrností r. 1801— .3 založen\^
a v renaissanci nádhern vystavnv' zámeek sedí zde voln jako
mot\i uprosted kvtnaté zahrady, v níž opojná
pestrého a svžího kvítí snoubí se se šveholem etného ptactva, prohánjícího se

prostírá

k nádraží.

se

o

Elegantní,

s

vn

Zbudován na troskách a zlomcích moci a
slávy erbovní rže 51isté a labut snhobílé, tone v záplav opojné
rží stolist\-ch, pažitov a kvtinové záhony okolní vroubících,

v korunách

stalet\'ch lip.

vn

sebevdom v hladin r\'bníka, jehož hladinu brázdí vážná
losem svým a tím spíše
s osudem své erbovní pramáti úpln
spokojená ... A pov\'šen rozhlíží se v daleké okolí, všude tam, kde

a shlíží se
labuf. s

i

—
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—

povržení rodové vezdy vládli, od plán Teboské pes Dúdlebsko až
do blízka, kde
k lemm SumavskS^m. Rozkošnv' to v5'hled v dálku
hned pod ostrohem syt zelené luiny, jako koberce kvty jsou posety
malebnými osadami neb jednotami, pruhovány rybníky neb potoky,
i

probrázdny cestami a lemovány hvozdy.

V

nejzazším kout, za nádražím, v rozsáhlém slatinatém hvozd
Novodvorském, skrývá se jediná v okrese eská osada Hranice se
488 Cechy a 107 Nmci, 384 domky a 1 tídní eskou matiní a 2t.
nm. školou. Domky jsou ale tak rozptýleny, že teba asi 3 hodiny

k

obejití.

Obyvatelé zamstnávají se zemdlstvím vlastním neb u velko-

\^ODOPÁD V TEREZIN.

statku, zhotovováním nitných knollík. zejména ale „pícháním" bork
na obrovských rašeliništích. Rašelina upotebuje se bud k pálení neb
ku mletí na steli\'o. Hranice jest dležitou posicí národnostní v tchto
koncích, pád její byl by velkou katastrofou pro celé okolí. Také živlem
eským siln prostoupeny jsou pi silnici od nádraží k Hradm ležící
vsi Biov a Štip to. ona založení eského, tato nmeckého, ob
uvádné r. 1359. Od nich podél hranice Svinenské pi mohutném hvozd
Javornickém a Novodvorském, jímž vede pes dv míle dlouhý (novodvorský) prsek k rozhledn , Obelisku", jsou mezi rybníky roztroušeny blostné chaloupky Javoí a Jano vk a. ped nimi pak rozkošná
„bažantnice". A pod samými Hrady na úpatí ostrohu, kamž sestoupí
se toitou cestou, jest starožitné a prmyslové pedmstí Údolí, k nmuž

;

eka
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Slropnice. spojujíc se pod ostrohem s

pítokem Jedlickym,

pijane

jest to vábn
z arokrásného údolí ve smru jihozáp., zvaného Terezín
upraven\% pes hodinu dlouhv' angUcký park. na jehož pokraji vítá
píchozího klapot úpravného ml\'na a šplouchání z krásn\'ch úboí,
porosllvch lislnat\'mi a jehlinat\'mi stromy, olšinatým a vrbovým ko;

rvtem. spjící sem Stropnice, po jejíž bezích klikatí se pkné, vzorn
upravené a bílým pískem posypané cestky, sbíhající se u rozkošného

letohrádku Novj^

dm.

Prelí

jeho,

hledící do

malebné upraveného

nádvoí, sevené do tverce piléhajícím hospodáským statkem, nese
desku s vnovacím nápisem zakladatelky hrab. Terezie Bukvoiové
svému zvnlému otci. Pekrásné kvtinové koberce vroubené zimostrázem, rybníek s vodotryskem a Ijlostné steny budovy, popnuté
révou, doplují se v ladnS' obrázek, k nmuž pidruží se o nco dále
opt jeden nov\'. Modr\' dm, salónový to domek, jenž obýván jest
jen píležitostn, za návštvy sem zavítavší vrchnosti. Do tajemného
ticha zde panujícího zaléhá sem jen pitlumen hukot a šum. zdánliv
od vlnek, razících si cestu mezi balvany v potoce nakupenými. Le
pokroí-li se dále, sesiluje se rázem a náhle zjeví se po lev stran,
mezi mstky ze spleti koen a blokorých bezin vroubenými, vodopád,
ítící se z poernal\''ch skalin. Voda z potoní nádrže umle sem pivádná skrytým horním korytem, \rhá se s hr\' a tíští se s hukotem
ohlušujícím, a valí se dole do potoka. Naproti vodopádu jest nakupenina balvanu, hrozících každého okamžiku na cestu se s\aliti. .Milo
jest zde posedti, v .tomto arovném zákoutí, d\''chati až omamivou
pryskynou vni smrin. naslouchati švitoení ptactva a bzukotu hmyzu
a sledovati rozmary pírody a ukázky velkopanských choutek, um
pírody snoubící se ladn s výtvorem lidským.
Nad vodotryskem erná se Tónina c h \' š e, sroubená z tyí
za ní na pokraji lesa opt zjevuje se oku nádherné divadlo. Na rozsáhlé úrodné pkini. poseté až k nedalekým lemm lesnatých horsk\'ch
hbet blajícími se osadami, v záplav zlatožlut\-ch klas, štavnatých
luk a kvtnatých
a strom, nad rybníkem dumá šerý svdek
dávné minulosti, pendant k Novému Hradu, s nímž je chodbou spojen,
Cuknštejn. stedovké sídlo r\'tíského rodu pán z Michnic. Skupinka potemnl\'ch stavení o gotických brankách do tverce založená
\'ilémem z .Michnic. k sv. stran šestibokou vží krytá, zdným píkopem obehnaná, stoji zde v nešeteném pelu, neporušená a tak krásn
zachovaná, pravý to typ stedovkého zemanského sídla. I také od
další zkázy je uchránn tím, že v poslední dob byl promnn a
upraven, a to zásluhou bukvojského stavitele p. K. Bžka v Nových
Hradech \elmi šetrn a vkusné, v bj-ty dlného lidu ze sousedního
rozsáhlého d\ora ^ilipina a vsi S vtví. Zde stávala tvrz, již r. 1383
pipomínaná. Když ji ale po vystavní si Cukstejnu p. Vilém z Michnic

ke

—

\h\

-

zašla. Odtud okresní silnice, míjíc po levé stran, pi samé
zemské rozložené vsi Egersee, Kropnou i Krouov, Veveí
Jedlice, míí úrodnými polmi a luhy do malebného údolu eky

opustil,

hranici

a

Stropnire, v

nmž

stropních.

leží

stejnojmenný

Má pes

lOOU

nm.

pknou

telegraf, starožitný kostel a

ponmený mstys
obyv., 6l.
radnici.

zazších dob slovanských, kdy tudy vedla

z

stezka, jediná to zde cesta z Rakous do Cech.
se Stropnice s okolní krajinou v-

nem Hedvice ze Šaumburka. choti
pana Xo\< a Rožmberka. Po jeho smrti
držel

jednu

druhou
r.

vSmil

ást syn
z
Hrad,

s

nm.

obec. školu, poštu,

Vznik osady sáhá do nej\'itorazi do Dúdleb zemská

Ve

XIII.

vku
''°''

^'-

dostala
"'"''

matkou,

jenž

ji ale
1302 odstoui)il klášteru Vyšebrod-

skému

s

tou podmínkou, že

padn má

býti

mu

pí-

zpt postoupena. To

se stalo, nebo r. 1359 byla celá
Stropnice pipojena k panství NovoHradskému. Tvrz, stávající na ostrohu v míst bývalé strážnice, byla
pustá. Na vých. stran prostorného námstí vypíná se osobit
zajímavý a histor. cenn\' chrám sv.
Mikuláše, jehož jednotliv a rznojiž

1541

dob

souástky, hla\n románské

a gotické,

souladn

se k

sob

pojí.

Mezi lodí a presbytei zdvihá se
zajímavá vž o sedlové krytin, a
zpsnl) stavby její svdí o vku
XIII. Sin

chrámová

i

i)r('sl)ytér

CUKNŠTEJN.

jsou

podklenuty krásnou žebrovou sítovou klenljou a svorníky nesou erb
rže. Nemenši zmínky zasluhuje také pkný oltá sv. Mikuláše
a gotická žulová ktitelnice. Ze sín chrámové vejde se do vžovité
kobky, z XV. stol. též
hvzdovit podklenuté, jejíž prelí,
nesouc ve štít hodiny, hledí k záp. stran do námstí. Stropnice pro
svou roztomilou polohu a blízkost les jest používána za letni sídlo a
hojn navštvována výletníky, kteí naleznou v okolí, do nhož ve
všech smrech pohodlné cesty vybíhají, zajímavá místa krajinná i djinná. Tak k sev. starobylá \es Svébohy, nkdy poplužní dvr s tvrzí,
na níž sedl Petr ze Svejbohovic z rodu Žestovcv ze Svtví a krátce
Koenští z Terešova, kteí ji ale r. 1598 rodu Hulcšpera, hejtmana
Novohradského, odprodali. R. 1620 byla proto, že držel pi svém pánu
Svamberkovi, choti jeho skoníiskována, le opt navrácena, a r. 1633
51isté

pkn

i

-

konen

celé

Svébohy

hrab.

162
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Bukvou za

13.700

kop míš. koupeny. Hned

Olbramy,

také sídlo vladycké, jehož držitelem uvádí se r. 1394
Když v druhé pol. XVI. stol. Markéta astoláSvébohy, tvrz zpustla. Ve smru jižním pona
odtud
pesídlila
rová
toku pramene Stropnice pes velkou ves
podél
krauje okr. silnice

vedle

—

1405 Petr Žestovec.

Dlouhou Strop nici

Prose

do výletního místa Sej by. také
vezdy statek s tvrzí, naež pipíná se na samé hranici zemské k silnici rakouské. K jihozáp. navazuje na siln oživenou silnici pes ves
nm. založení (r. 1262) Fidretschlag do msteka
DOBRÁ VODA (BriJnnl) s 500 oby v., 107 domy, 2t. nm. školou
a poštov. úadem. \"zniklo teprve na prahu XMII. stol. v místech, kde
dosud stával hluboký les. Jím vedla ze sousední osady Hojné Vody do
Siropnice cesta, pes niž pelévala se voda. pramenící \- blízké stu164(!.
Když roznesla se
r.
dánce -BrLínnl". nedaleko božích muk
puvsf. že I'. Maria zjevila pasace z Fidrelschlagu léivou moc tohoto
pramene, picházeli sem lidé v zástupech z celého okolí, zejména však
a

/.

choí.

Zvdv

to

hrab Vojtch Bukva,

založil zde kostel

P. Marie,

lázn, pi nichž posléze vznikla nynjší osada. Lázn
sice zašly, ale zdravý vzduch, prosycený vní z okolních les. vdné
partie a utšená poloha samotného místa láká sem etné v\'letníky.
A k zázrané studánce, nad níž zdvihá se pkný barokový kostelík
o 2 báovilvch vžích s lucernovitou Jvopulí a 8bokou lodi. uvnit vyaž pes .30.000
zdobenou nesíslnými dary od ])outnik, putuje
lidí. Z U. Vody silnicí podél vrchu Schreiberbergu (929/721. skytajícího
do okolí pkný rozhled, stihne se krátce Hojná ^'oda se 652 obyv..
142 domv a 3t. nm. obec. školou. Osada dávného pvodu s prostinkým

faru, hostinec a

ron

Anny, se sledy gotickými. Ped vznikem D. Vody požíval její léiv\^ železit}' pramen znamenité povsti, zejména za posledních Rožmberk. Pan Vilém, jenž si zde vystavl loví zámek, a pan
kostelíkem

Vok
mnoho

Petr
se

sv.

zde se prý, jak
lidi

asto byla zvána

—

Bežan zaznamenal. —

ve

vod

zdravé,

jíž

asto myl a zdraví nabyl. Proto podle prvého
Vilémova Hora. — Pipravena sousedkou o zna-

zhojilo,

i

menitou povst, pozbyla H. Voda v\'znamu a dnes slouží za v\'chodišt
ke vhodn\''m a vdn\'m vvietm na okolní vrchy, s nichž jest skvostný
rozhled daleko do Cech, Rakous, na hebeny Alp ve Štýrsku a v Solnohradu. Zejména úchvatný' jest rozhled s Kamenné (Steinberg 958 ni)
a s Vysoké (Hochvald 10,50 m), jež vévodí mohutnému lesnatému
hbetu Hor Novohradských.
Pod jejich svah}' krí se roztroušené chaty vesnic Stará Hut,
Nová Huí a Luh o v pi pramenu stejnojmenného potoka, kter\'
u Muhlberku otáí, a prošed Jindice a Starý Holand, holandskými devorubci. Bukvou sem zavolanými, založenou ves, vlévá se
u ernodolu. kde díve byla znamenitá hrabci sklárna, do potoka

erného i
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Tento prodírá se sem hlubokým údolem z nejjižnjšího cípu okresu, kde vzniká pod svahy pohoí Puchoského, pi
samé hranici zemské, 3 prameny. Rozvodí tchto pítoku Luhovského
jest pokryto rozsáhlými, krásn urostl5'mi a hlubokými staletN-mi lesy,
ba ješt je tu zachováno
pes 150 jiter pralesa. Hlubok\'' a posvátnx^
klid panuje v tchto koutech a ruší jej toliko zv, z valné ásti divoká,
zejména ervená, na níž lovecké družiny panstva z N. Hrad podnikají
rozsáhlé hony. Stediskem a útulkem hosti jest Žofiin zámek, elegantní to loví vila, založená r. 1852 uprosted rozsáhlé obory. Jako
poutá pozornost svým vkusnj^m zaízením vnitním, tak stejn i úpravou
vnjšku, zejména zpsobem stavby, devném a rudohnde nateném
stnovím, jež nápadn se odráží od svlié stechy a od ist bílé podeŠvarcav}'.

i

i

ZUFllN ZÁMEK.

zdívky,

jakož

i

od

syt zelených

okolních les.

pkn

Okolí

zámeku

jest

nichž jedna vede

upravených cest a pšin, z
probrázdno sítí
ku vísce Goldentisch, rozložené malebn pi lesním jezírku,
k jihu, do Stíbrných Hor. Odtud pak krátká odboka podél

jiná
nej-

míí pes Bonaventuru a Hut Tereziinu
ke dvoru Terezce, kde se pipíná na silnici Puchoskou a dotýká se
stejnojmenného potoka Puchoe, jehož stední tok ídí odtud záp. hranici okresu až pod Klenskou Horu v Horách Slepicích, kde se sluuje
se Švarcavou. Pruhovitým rozvodím obou potok, posetým osadami,
založenými ponejvíce Devorubci ve 2 posl. stoletích: Veveíko,
Terezino v, Lužnice, Jitro nice, Polžov, Klape a Kuí,

jižnjší hranice okresu

probíhá

z

Terezínova

zkvétajíciho

do starožitného,

ponmeného

a siln

mstyse

NMECKÝ
obec,

silnice

pošt., tel.

s 2262 obyv., 345 domy, kostelem, 6t. školou
Vznikl na prahu XIV. stol. z podhradí
spoitelnou.
a

BENEŠOV,
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hrádku Beneše Pyšného, z rodu Michalovicfi na Velešín. R. 1387
pešel hrad
s mstec'kem koupi na Rožmberky, v jichž rod zstal
až do r. 1611. kdy piMpadl s ostatními statky Švamberkovi. R. 1620
pešel na Bukvu. Tvrz zpustla již za prvého Rožmberka a dnes jsou
po ni jen nepatrné sledy. I esk\' živel, vezdy zde panující, byl v pozdjší dob Xmci vytlaen neb absorbován, takže dnes jest msteko
zcela nmecké. R. 1881 poktili je vlastenetí kolonisti a otcové na
..Nmecks'" Benešov. Zmínky zasluhuje renaisanní radnice a v baroku
pesta\-ný kostel sv. Jakuba, se sledy gotick\'-mi. s pknou žebrovou
klenbou a s hlavním oltáem sv. Jakuba. Jsouc rozloženo malebn pi
toku erné a majíc v okolí etné rozkošné ])arli('. na p. sv. Gabrielu,
i

Fot.

J.

Seidl.

XEMECIÍY

liE.\líSU\',

Údolí Sliíterovo a p.. jest \-dn\m letním sídlem.
kraují^ silnice kol roztroušené vsi Slepií do

nmené

starobylého

.

Z X. Benešova
Klení, taktéž

popo-

kostelíkem sv. ^'a\•ince se
sledy románskNmii a gotickými, rozložené na pat Klenské Hory a
Kohouta, naež vstupuje do okr. Svinenského. Bud z Kleni kol rybníka Panského neb již z Benešova silnicí Kaplikou, míjící v levo
Valtéov, nkdy sídlo zemanské (r. 1373) a v právo Hardetschlag, stihneme zakrátko
Rychnov, starobylou (r. 1261)
ponmenou osadu s kostelem, 139 domy, 668 oby v.. 4t. obec. školou,
poštou a 2 dvory, z nichž Tomandlv. dle eské listiny tamže chované,
náležel k panství Pouzar z Michnic, i)án na nedaleké, pi samé
hranici novohradsko-svinenské ležící vsi Žumberce.
to vsi

píjvodu,

s

Nmecký

Zumberk
50 domy.

jest

3t. obec.

osada eského pvodu s 320 oby v.,
školou, farou, kostelem a tvrzí. Tvrz jest

starožitná

nm.

-
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dosud zcela zachována a zdvihá se malebn na vvšin
nad potokem
Svmenským pn záp. stran vsi. První známí vládci bvh brati
ze Žuraberka, pipomínající se

r.

1279. R. 1544 dostala se

Pouzarm

z

Michnic

náhrobek s eským nápisem v kostele eskost obce
pipomíná
Po tchto vystídali se na tvrzi rzní páni. mezi nimiž
Kožmberkové
a Svamberkové. Po koníiskaci pipadl
Žumberk Bukvovi. Kostel sv
Jana Ktitele, uvádný již r. 1,370 jest zajíma\-v tím, že
má 4 lod, jichž
klenbu zdobí krásná žebrová sít. nesoucí v závrnících
ptilistou rži.
Celá ves ješt do nedávná dokola obehnaná hradbou
o 5 okrouhlých,
dosud zachovaných vžích, má ráz pevnosti, a nemajíc
podobného soka
jichz

i

Fot. Sv.

Tma.

TVRZ ŽUMBERK.

mimo Vžovitý chrám ve Svinech
vévodsky

rozhlíží se

se drobné vsi:

žejov a

a mohutný hrad
do nejbližšího jednotvárného

Kamení. Yesce, Dobrá Voda.

Chudjov. Z

v

Nových Hradech,
nmž krí

okolí, "v

Tímrv,

B o-

etných, tyto vísky prostupujících rvbnííui. jest
nejvtší a nejmalebnjší rybník Žárský. pokrvvající
plochu 121 ha.
Podl nho vede z Hrad do Svi a Budjovic"okresní silnice, známá

zemská stezka Vitorazská, a pi ní na samém rozhraní okr. leží
eská, dnes ponmená ves Žár. zbvtkv to bvvalého stejnojmenného statku, jejž Fridrich 11. r. 186 daroval klášteru Svtelskému.
Na protilehlé stran Žáru, taktéž pri silnici, jest kopec Rozhled
(Prospect 548 m) a pi vsi Hliovu a Krinu
hora Krínská
(.>52 m), s nichž obou orznle
objeví se nám za pohodv obrázek,
již

starožitná

i

v nmž zraí se vznik, život a dj celého kraje, jenž
oživí" nám pedstavu celé vykonané pouti. Bezvoln, jako na
perutích zalétneme do

-
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nho zpt duchem, abychom se pokochah nad pestrj-mi kvty na ladných nivách a luzích, nad zrcadly stnbrnatjxh hladin jezer a pruhy
rvbnat\'ch tok. vrouben5'ch chatremi prost\'ch visek. Abychom naslouchali, jak v údolech linou se šepotavé potoné vlnky, jak razí si
se durdí, s nimi se hrdluji, do nich bijí,
cestu mezi balvany, na
se tíští. Jak klokotají svižné rueje a jasné bystiny po svazích,
o
se vyúboích a pláních. poset\'ch mlad\'mi ddinami, nebo nad
povátými a omšelými hrady, tvrzemi
pínajícími úctyhodnými, jiním

n

n

n

vk

v nichž ešství je utajeno a v nichž eská síla
díme. Zjeví se nám t}' staré posvátné chrámy, v nichž nezvratné dkazy naší zde vezdy svéprávnosti spoívají, tla to esk\'ch pánv, a
kol onch vážn kupicí se starožitné rodové eské osady, jichž jména
rázovitá jsou k nepoznání pozmnna, v nichž ozývá se cizí e. panuje cizí mrav a cizí zvyk tch, kteí se sem pevalili pes lemj- a
temena horských vnc, jež celý obrázek jako rámcem oljrubují. Ano.
zde všude byli jsme vezdy doma, to všecko bylo naše, tot jarní svdci
naší síly, svžesti a svéprávnosti; ze všech duní kroeje eské historie,
ze všech zaléhají k sluchu ozvny dj, jež se sbhly v celé vlasti;
tof vesms stopy naší eské práce a našeho vezdy slavného života.
A ted. ted jsme zde psanci. mlu\a naše povrhelem a právo pošlapáno
a vladyckj^mi sídly,

Dech se nám krátí, srdce se svírá a duch se úží pi vzpomnní, že
jsme o vše, co velké a silné bylo. jako ty majestátní Nové Hrady,
klí to k celému kraji, byli oloupeni, a že nezbylo nám nic. leda
holé zmozolené ruce. A záchvjem se o další svj osud pi tom pomyšlení a mysl znovu a znovu zalétne a zaboí se v dálnou minulost.
.

.

.

Fr.

LIIl.

Miroslav apek.

OKRES KAPLIKY.

Zlatokorunský kroniká zcela právem uvádí, že v jižních Cechách
každý kámen upomíná na staré asy a slávu zašKxh šlechtick5'ch rod.
Vývoj a nynjší stav okres v jižním cípu eském mžeme zcela dobe
srovnati s žalostnými djinami celé zem s tím podotknutím, že lid
v krajinách tchto dosud nevzpamatoval se z hrozných následk válek

znan

a nelidské roboty a povahou, vzdláním sv\'m, zpsobem života
Zvlášt lid v krajinách horských.
stojí za úrovní lidu stedoeského.
Nevzpamatuje se tak brzo, neuvdomí si ješt dlouho volnosti nynj-

mu poskytované, ponvadž tém od poátku osídlení svého
poddán byl pánm bud nucené nebo dobrovoln. I chudoba a malá
výnosnost pdy nedovolovala nikdy venkovskému lidu získati tolik,
šími zákony

-
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aby lépe žíti a aspo trochu piblížiti se mohl tídám majetnjším. To
cítíme zejména v ohledu národnostní uvdomlosti, která jest u eského
lidu na národnostní hranici jihoeských okres pohraniních velmi malá,
tak že je potebí usilovn pracovati a bojovati, aby kraje tyto byly
nám zachovány aspo ve stavu nynjším.
Také okres Kaplick\> byl od poátku osídlení zem národem eským
souástí slavné župy Doudlebské. Župa tato vysílala osadníky své na
jih až k hranicím zemským, zejména podél ek, kde lesy mýtili a obydlí
svá si zizovali. Takka na nynjších hranicích zemských stýkala se
župa doudlebská s památnou též eskou župou Vitorazskou. jejíž stedisku bylo v nynjším
Vitorazi v Dol. Rakousích. Koncem XIIÍ.
stol. pipomínají se Vítkovici jako první vládcové v krajin našeho
okresu, z nichž nejmocnjší vtev Rožmberk mnoho památek zanechala. Mimo tyto vládli v severových. cípu okresu páni z Poešína a
Michalovic, jejichž majetek po vymení pipadl Rožmberkm, pak pivtlen k panství novohradeckému, ímž pešel v majetek nynjších
hrabat Buquoy-v. Dnes statky v okresu patí z vtši ásti Buquoym,
Svarcenberkm, panství kláštera Vyšebrodského a prelatue Cesko-

mst

krumlovské.

eské; ve XII. a XIII.
germanisace tím, že páni po zpsobu krále povolávali na pohraniní hvozdy osadníky nmecké, jimž zvláštních práv
udlovali, levn pozemky pronajímali, zvlášt v mstech je usazovali,
privileje živnostem, prmyslu a obchodu potvrzovali a od starodávného
obtížného práva „odúmrtí" je osvobozovali. Sami místa rozšiovali, nové
osady zakládali, zizovali podniky prmyslové a t. d. Že kraje tyto
pvodn byly úpln eské, dokazují etné eské názvy osad, míst a
stol.

poíná

eské

Prvotní obyvatelstvo okresu bylo

se silná

nachází se v archivech nmeckých obcí jako
dležité zápisy o právech osad a usnesení konšeIsk\'ch, mimo to cho-

hor,

vají je

listiny,

mnozí

jež

nmetí

majitelé

vtších statk jako kupní, ddické nebo

eském pak udržují se dosud všecky eské
názvy nmeck\''ch míst. eská tato jména jsou dosti neobratn penmena vtšinou s pídavky — schlag, — reith, — dorf, — hof — háuser
a
d. Nejvíce je — schlag, jejichž jméno je shodné eským slovem
postupní smlouvy; v lidu

t.

—

„mS-tina"
tedy osada na vykáceném míst vzniklá; tomu nasvduje
dosud hojn v eských místech užívaný obecn název m\'tiny ,šlok"
(Schlag).) Ješt do nedávné doby bylo mnoho osad na jih od hor\'
Kohoutu úpln esk5'ch; to dosvduje sám nmecký djepisec dr. M.
K me s c h, kterS^ uvádí eský pvod osad zejména podél eky erné
až ku hranicím dolnorakousk5'm. Za hrabte Jana z Buc|uoye rozšiovaly se osady systémem „doživotního pronajímání, což záleželo v tom.
že pozemky i budovy na nich propjeny byly rodin, otci, po pípad
vdov po
a pak jednomu dítku. Musili ovšem odvádti z toho
nájemné bud na penzích nebo v naturaliích, urit\' poet dn musili
1

i

nm

—
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na panských polích pracovati, budovu v dobrém stavu udržovati a po
vypršení lhty bez dluh opt pedati. Zpsobem takovým byli osazováni zejména drvoštpové v lesích v dob, kdy zavedena byla plavba
díví po ekách; dosud jsou v horách mnohé ddiny, kde obyvatelm
nepatí ani píd zem. vše mají propjeno a prací svou na panství
odvádjí povinnou inži; u vtšiny proveden l)yl v létech 1852—1878
v\''kup.

Okres KaplickS' jest okresem horským. Prostoupen jes trojím popásma horská táhnou
noím, které dosti vysokými horami vyniká.
se od hranic smrem severním a tímtéž smrem svažují se dovnit
okresu. Jest to pohoí mezi ekami Vltavou a Malší, které žádného
stálého pojmenování nemá; udržují se pouze názvy vyšších hor a n-

Dv

místního ustáleného pojmenování. Vnikajíc do
okresu podél pravého behu Vltavy, jest jaksi dokonením šumavských
hvozd; nemá však již tak hojn zalesnných \rchv a sxažuje se

ktervch

ástí

podle

k Vltav velmi píke, tvoíc s protjšími zbytky Sumav}' ece cestu
táhnou
velmi obtížnou, ale krajinu velmi divokou. Podél obou
Však
ona
terain
zpsobila.
pracn
dobrv'
Vltava
kter\''m
se silnice,
pes
pelévá
se
nesnáší s klidem tyto pekážky, huíc dunivé divoce
bahanv. tíští své \inky o klikaté behy a spadá s výšin do pnivé
hloubkv; je to veselá cesta, je to volnost dovádivého horského hocha,

beh

kterému pekážky jsou životem, jež s výskotem a zpvem snadno
pekonává. Staneme tu na behu jako udiveni pod \'elk\'mi spády
vodními, které celé okolí pehlušují a to sténání, prodírání se. ty náhlé
spády, odrazy, narážky mní se nám v bezstarostnou hru vlnek vodních,
které s laškovn\''m smíchem peskakují s kamene na kámen; krátkým
lokem odpoívají, aby v záptí pipravily si ješt bujnjší poskoky.
A celé to okolí kapradím ovnené a horskými kei vroubené nutí
nás, abychom prodírali se za tmi vlnkami a hledali divadla jedno
druhého krásnjší .... K ece Malši svažuje se pohoí povlovn,
mní se v pahorkovitou krajinu, která o sob namnoze až jednoduchou
pipadá, ale ece Malši také tok zužuje, tvoíc podobná krásná údolí.
Druhé pohoí, táhnouci se smrem severozápadním, jsou Puchéské

pojmenované asi podle starobylé velké nmecké vesnice Puchée
blíže zemských hranic. Vstupují do okresu v jeho jihovSxhodním cípu
a táhnou se mezi Malší a jejím pítokem ernou. Horstvo toto má
nejvj^šší místa v okresu, jež dosahují pes 1000 m: táhne se jednotn
a svažuje se obma stranami jiíke k jmenovaným ekám, kdež opt
zpsobuje divoké rokliny a údolí, jimiž se ob íky pro\'alují, neiníce
však žádných znaných vodopádv. Horstvo toto je velmi zalesnno

hory.

a proto poskytuje mnoho krásn\'ch lesních partií, v nichž zdržuje se
nepístupny- zejména
množství zve. Horský tento kraj jest
v zimních dobách, kdy sníh do veliké výše tu napadá; proto jest

tém

—
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krajina puchéská málo zalidnna. Xejvvšší a
význané vrchy
Steinberg (1069) a Myslivna (JagerhQte 1041) u Puchée.

jsou

Na západním svahu bh'že vesnice Sandlu v Horních Rakoi:?ích
nedaleko hranic eských pramení se Malše, která slabounkým
tokem
ubírá se zprvu smrem severním a za nedlouho tvoi^í
zemské hn:r,ice
mezi královstvím eským a Dolními Rakousy
kdvž obrací k jihozápadu až k Cetvinám, odtud volným a klikatým tokem spje k
Doli

nímu Dvoišti. Po této cest sílí mnohými pítoky, pod Rvchnovem
nad Malší vstupuje v skalnaté stny a tvoí malebné partie zejn
éna
Fot.

J.

Seidl.

STROPNICE.

Louž ku. Odtud vytékajíc valí se rovinou ke
kde z jara. na podzim a v dob trvalých dešf se rozvoduje
a mnohé škody iní. Pod Kaplici pak svírají ji opt skálv z
obou
stran; zde tvoí pekrásná údolí, v nichž nkolik letohrádk" je vvstavno. Po cest své pohání etné mlýny, ano vodní kladivo (lamr)
v KapUci. Jest hlavní ekou okresu, odnáší na svých vlnách polenové
diví k pálení a ..prameny'- (plt, vory) se stavebním dívím až U epoblíž zícenin hradu
Kaplici.

i

ským Budjovicm; splavná
po boku
poblíže

stojí

hranic

pítok erná,
u

píke

která

ponvadž eišt její je mlké. Jí
poíná se v Dolních Rakousích

vesniky Švarcavy a u Ždáru vlévá

se do Malše.
odporu s kišfálovou istotou vody a
jejím. Jest bujnjší nežli Malše. ponvadž eištjejí
se svažuje a ona mnohými skalami prodírati se musí.

Pojmenování její
jasným vzhledem
dosti

není,

je

v

pímém

-

170

—

Plaveni stavebního diví je velmi zajímavé. Když drvoštpové
pokácí silné kmeny lesních stromv a zbaví je kr\', odváži se tyto
na urená místa k ece, kde se skládají. Z jara, jakmile íky ledového
pouta se zbavi, pipravují se plavci k tžké práci. Nejprve vysekají
slabé smrky nebo jedliky, zbaví je vtví, zbylé pak kmínky napaluji
nad ohnm a zatáejí na „houže" (houžve — devné provazce k svazování kmenv). Na každém konci klády vysekají otvor, kmeny pustí
do vody a 5 — 7 kus prostrí na koncích silnou tyí „voinou", která
16 tabulí,
se po stranách zaklínuje; tím zhotoví se „tabule". Z 11
které houžvemi po šíce k sob se pivážou, povstane „pramen" (pit.
vor) tak, že v pedu jsou kmeny slabší a kratší, na konci pak nejdelší a nejtžší. Uprosted a na konci pramene upevní se „šrek" (devná brzda) as 5 m dlouhé devo, které otvorem v pramenu ponechaným
vpouští se na dno ek}', aby tením pípadn brzdilo: obou brzd užívá
se jen v místech nebezpených, jinak pomáhá se jen brzdou zadní.
Na pedu pramenu jest veslo, které ídí zkušenj' plavec , vrátný'", jehož
jméno a íslo pramenu uvedeno je na tabulce na druhé tabuli potebuje-li brzdili, volá, kií nebo hvízdá. U prostední brzdy jest druhý
plavec .ve stíd" a vzadu pomáhá .zadák". V jezích, kde voda svádí
se ku poteb hnaní rzn\'ch závod, upravena je „šlajsna", široký
otvor, kter\' ped plavbou se oteve a pak opt uzave. V kamenitA-ch
místech upravují se eky tak, že skaliska se vystelují a dno pipravuje se uml\'mi prahy k pohodlné plavb. Nejnebezpenjší cestu
tvoí Malše plavcm od Dvoákova mlýna k papírn pode vsí Blanskem, kde má veliký spád a kamenit dno; proto v ase plavby mže
tudy jen jeden pramen plouti, jinak by se všecky rozbily a lidé usmrtili;
výjezd následujícího oznamuje se trubkou se zícenin hradu Sokolí

—

;

tehdy,

kdy už plovoucí pramen se v bezpené

zabývají se chudí lidé

i

selští jinoši z

nání, veselé, zdravé, ale velmi

Tetím pohoím,
zasahuje,

jsou

vod

nachází. Plavením

okolních vesnic;

je to

zamst-

nebezpené.

které jen ástí svou do severního cípu okresu

Novohradecké hory,

pojmenované od msta Nov5'ch

Hrad. Táhnou se nejjednotnji ze všech tí pásem horsk\'ch, což
\elmi dobe pozorovati jest u rozlehlé roviny teboské, která na sever
od nich se rozkládá. Do okresu zasahuji jen jedinou vyšší horou
Kohoutem (869) a nižší Hradištskou horou (774).
jsou její hory

A

vtšinou pod 1000/72, pec mají ráz hor vysokS-ch; vrchol}' jejich kryji
mocné balvany a v lesích pevládá bujná kvtena.
Okres Kapliky je prostední ástí okresního hejtmanství Kaplického; zabírá 339 knf- j)lochy. ítá pouze 1 msto (Kaplicej, 4 msteka
a 28 politických obcí se 117 osadami. Dle úedního sítání z r. 1900
napoteno tu 17.862
a 1874 ech, kdežto dle soukromého
sítáni je o 740
více. Okres je tedy pevážn nmecký; obsahuje

ech

Nmc

-
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pouze 3 eské politické obce (Sobnov se vSmrhovem a Prisenem,
Velký Poešín s MalS^m Poešínem a Rozpoutim a Dlouhou s V\'liní)
a z nmeckých politickjxh obcí osady Malé Skaliny, Dkanské
Skaliny a Zdar; mimo to jest slabá eská menšina v Kaplici a
mnozí eši roztroušení v Blansku, Liov, Omle niích, Puchéi-i,
Rychnov nad Malší, Hubenov, Jermalech a jinde. Národnostní
hranice táhne se od hory Kohoutu pes Popelice, Velké Skaliny
pes eku ernou ke Kaplici, odtud podle císaské silnice k Pítži
v okresu esko-krumlovském.
Vesniky okresu Kaplického jsou dosti v-stavné. Všude spatujeme úhledné domky z cihel a kamene, o njž tu žádná nouze není;
chalup devn\'ch spatujeme málo. Mezi vesnikami vedou po vtšin
pouze vozové cesty neschdné, vice kamenité nežli blátivé; etná

KAPUCE
OD

JIHU.

starodávná muka z kamene tesaná a kapliky pipomínají velikou
zbožnost Hdu a mnohé nápisy a obrazy ukazují pokusy bezvj^znamného lidového umní. Historick\'ch umleckých památek, staveb neb
obraz tu není. ponvadž chud\' lid nemohl nikdy vnovati vtší obnosy na okrasu svých míst a kultura svtská velmi zídka \' tyto
kraje vnikla.

Lid okresu je mírn\' a skromný, k novotám však velmi nedúviv\';
postrádá též srdené pohostinnosti, jakou nacházíme u Cech v kraji.
Zab\''\^á'se zemdlstvím nebo vydlává tžce svj groš na stavbách
v cizin. Pomry zemdlské jsou neutšené. Snhy, které již v íjnu
pudu kryjí, zpsobuji mnohdy škodu v lesích, kde polámou silné vtve

kmeny

strom, zasypou vysoko cesty, že veškeré
silné mrazy však vylákají otužilé
^kladae", kteí z m\'tin svážejí poražené a kry zbavené silné kmeny
k ece ku plavb, chudí nakládají díví k topení na malé sáky
ano

i

celé

lesních

spojení obcí stane se nemožn\'m;

—
a

a

vesele

snadno

kamen vysmáli

sjíždí

s

—
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nimi

k sv\'m

obydlím,

aby u teplých

pírod. Bílý pikrov roztaje až v dubnu
Pda sama je mlká, málo zvtralá a proto

se nevlídné

a tak osení asto vyleží.
téžko se pouhým pluhem hluboko zorává a málo rodí. Jelikož cel\'
okres svažuje se k severu, jest pístupen bounxm severozápadním
vtrm, které obyejn z jara a na podzim ádívají. škodíce velice

—

Spodní voda škodí skoro všude
odvoduje se
teprve v posledním ase a to velmi skrovn. Tím se práce obdlávací a secí znan zdržuje a vzrst trav na lukách velmi opozduje;
spoe pstované zeleniny vzrstají bujnji teprve v ervnu. Pstuje
se pouze žito. oves, brambory, nco jetele a dosti hust len, turín

ovocnému stromoví.

a zelí. Obilniny ze zdejší krajiny jsou velmi hledané: žito pro svoji
v\'melnost a oves pro dobrou kvalitu. Nejlépe daí se lesm; selské

porosty však nesprávn se ošetují zejména tím. že každoron na
zimu hrabe a odváži se .hrabanka" nebo .strouhanka" ke stelivu.
Stroje hospodáské málo jsou známy a nedvra k novotám velmi

zatlauje jich užívání.

Významn\' zjev kraje tohoto jest ten. že veliké množství muž
žen odchází do ciziny za v\-dlkem. Ponvadž hospodáství je málo
výnosné, šetí se na eledi a elednících. na obdlávání plodin, hnojivu a osevu. na krmení a ošetování dobytka, na náadích a strojích,
na opravách cest a stavb silnic a most, na vysazování zahrad a les:
rodiny hospodáovy, chalupnikovy
proto ncnaskýtá se tu
a domkáovy dosti výdlku a oni musí se vnovati emeslu. Ponejvíce vyuí se se svými zednictví. tesaství nebo kamenictví a hledají
zamstnání v cizin. Zprvu odcházelo nejvíce dlník do Eisenerzu
ve Štýrska, ab\' tu dolovali železnou rudu. proto íkali jim .štajráci";
jiní zamstnáni byli na stavbách v Rakousích zejména ve \'ídni
proto název .rakušani". Ted rozchází se lid ten do všech okolních
zemí ano do Bavor, Badenska, Saska a jinam. Seznavše pomry
doma a v cizin, nejsou tu spokojeni, pinášejí neusmiitelnost se stávajícími pomry a lákají za sebou jiné. kteí by
jinak mohli se doma
uživiti a tak nkde až 7^ obanstva z jara odchází, aby si nco pro
dobu zimní zahospodaili. Lidé tito nepomáhají svému rodnému kraji,
ponvadž duše a povaha jejich mní se v cizích nmeck5'ch krajích,
ztrácejí lásku k rodné hroud, zvykají požitkáství a zanášejí mezi
Cechy názor, že jedin znalost nminy nutná jest k jednání si potebného živobytí. Proto lnou tito více k
a nmeckým školám
a v eských obcích hrozí co chvíli požadavkem zízení nmecké
školy. Život jejich v cizin jest však velmi krušný; ti, kteí béou
s sebou ženy. aby jim ve dne pomáhali a teprve veer po práci jídla
pipravovaly, žijí ješt snesiteln,
horen spoí pro zimu, vtšina
však živa jest jen o špatné káv. pivu a chleb a pouze veer opai

lenm

i

i

Nmcm
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tuje

njakou

si

stravu.

lacinou,

teplou

Jinak jsou dlnici

ponvadž

hledáváni,
v práci

jsou

vy-

stídmí.

bedliví a dovední;

poctiví,

mnohým

proto

tito

sven3^

b\'vaji

ozdobné práce staveb, jiní stávají
se dohlížiteli aneb obstarávají a pivádjí potebn dlníky. Není ídkým
zjevem, že hospodái na lto opou
i

štjí

svj

úmorn
bytem

jejich

jej

manželin; ženou
a

prchavým

blaho-

na

že tím

a nepomýšlejí

majetek

ká

starosti

klamným

se za

ponechávajíce

statek,

velmi

to,

trpí.

Z dom-

a chalupníkii

odchází otcové,
synov, ano matky a dcery; zanechávají majetek svj píbuzným
a známým k ošetování, aby aspo
v zim to nej])olcbnjší mli. Poi

nvadž
o dí\'í

ESKÝ

KOSTELÍK V

v

tchto

nouze,

krajinách

není

mnohý zahospodaí

KAI'L1CI.

si asem pec
nco pro sv stái.
Samo sebou se rozumí, že tch
spoiv5'ch mnoho není a tak vtšina

de se až do pokroilého stáí,
kdy pak pipadne na obtíž svým
píbuzným nebo obci. Tímto vejich

likým shonem o bytí mizí veselost
a radost ze života, kterou venkovskému lovku práce polní a styk
s

pírodou pináší.

Stediskem okresu

jest

msto

KAPLICE. Jako takové jest
sídlem všech
pi c. k. okresním hejtmanství a okresním zastupitelstvu. Msto samo není veliké,
ítá 2423 ob. (dle úedního sítání

úad

209,

dle

soukromého 580

ech);

\'NITEK ESKÉhKJ KOSTEI AKA
V K.APLICI.
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tém

bez památek. Povstalo již v XI. stol., ve XIII.
málo výstavné,
a XIV. stol. pipomíná se jako ilé kvetoucí msteko, kter\'m prochází dležitá pohraniní silnice. Dkanský kostel sv. Petra a Pavla
povstal ve stol. XIII. péí milevských premonstrát. kteí tu první
duchovní a školské poteby obyvatelstva opatovali vedle nho stojí
mal\' kostelík s\'. Floriana, zvaný eský kostelík, který užívají eši
:

do kolatury kaplické náležející. Kostelík ten je starší kostela dkanského a ml pr\'' b\'ti pány z Poešína echijm vnován; jest v jejich
užívání opt od r. 1900. kdy piinním nkterých dobrých vlastenc
liyl jim opt piknut.
Tou dobou zízeno bylo komité pro jeho výzdobu, které z dar a

píspvk

si

\ilo a udržuje

ol)no-

jej
jej

jako

cennou národnostní vymoženost. Kaplice byla
poešínástí
zboží
majetkem
ského, zprvu
eské koruny, pozdji
pešla v majetek pán
z Poešína, kteí udlili
ve XIV. stol.
právo mstské.
Po
tchto pešla v majetek
Rožmberk a od nich
obdržela právo mílové.

obanm
—

Po \ymení Rožmljcrk
dostalo se

4ST

msto

v pan-

jián zeSvamberka
a v r. 1620 hrabti Buquoyovi. jemuž až do
st\í

N.\MÉ.ST1 S

R.\DMCI V K.\PLICI.

behu eky .Malše. Obyvatelstvo zamstnává
zemdlstvím, obchodem a živnostmi; z tchto nejvíce pstuje se punocháství a hrníství. jehož výrobky zasílají se až do Tyrol.
Obchod udržují tyi výroní silné trhy. na které, schází se lid z celého kraje: od asného jara do prvního snhu odbývají se tu každou
sobotu trhy na dobytek, který se sem pihání a nejvíce od rakousk\-ch obchodník s dobytkem kupuje (ron pižene se na 8—10.000
kus). IJ eky .Malše pracuje velká továrna na vydlávání kozí; pivovarsko- prmysl zastoupen je dvma pivovary: mstským a hrabcím
buquovským. Z budov význaných jest mimo uvedené kostely rozr.

1843 patilo. Leží na levém

se ponejvíce

jejíž hodiny oznamují bití celých hodin
\ždv krátkým pedzvánním. Budova školní v r. 1862 vystavná zdobena je [lamtní deskou s poprsím vhlasného jiaedagoga Kinder-

sáhlá radnice s vysokou vží,

—

175

-

—

manna

—

a nápisem: Ferd. Kindermann von Schulstein
1884
defn grossen Jugendbildner. Stará škola, v níž Kindermann psobil,
je protjší pízemní neúhledný domek nyní jako nemocnice užívanS-.

eská menšina kaplika postrádá eských nezávislých usedlík, nebof
sestává
jen z úednictva a dlnictva, proto velmi tžko domáhá
se jazykových práv zejména u autonomních úad; o spolkový život

tém

stará

se

utrakvistický spolek

, Svornost"
a odbor N. J. Pošumavské.
(spoitelní a záložní spolek j obstarávána jest Cechy
z okolních vesnic v dome patícím Nár. Jednot Pošumavské na rohu

eská kampelika
námstí;

eský

nápis

Záložna"

vymožen

byl po velikých bojích
od r. 1902 a jest velkým
dobrodiním pro hospodáský život eských vesniek.

a brutálnostech

Nmc;

,

rozvijí

se

utšen

STARÁ Škola

(Nv\i méstsivA nemocnice),
KDE UIL KINDERMANN.

A'yjdeme-li z Kaplice silnicí k nádraží, vyjdeme již v eský kraj,
který rozkládá se po pravé stran této. Sejdme na vozovou cestu
a dosáhneme po '/^ hodin vesnice Ždáru, která jest již vtšinou

eská. Nedaleko vlévá se eka erná do .Malše a tu vidíme krytou
pod níž zachycuje se plovoucí polenové díví, vykládá se na

lávku,

beh

a rozváží.

OJtud pes Malý Poešín došli bychom Velkého Poešina^
vesni:vy dležité vztahem svým ku hradu. Oba Poešínv a poblíže
nádraží vesnika Roz poutí s eskou školou tvoí polit, obec Velký
Poešín, která s mnohými okolními vesnicemi byla majetkem panství
poešínského. Vesnice Velký Poešín nemá zajímavosti, proto zajdeme si hned od Malého Poešína cestou v právo ku zíceninám
hradu Poešína, jehož z kaplice asi za pt tvrtí hod. dosáhneme.
Cesta vede zprvu poli. pak skryje se v les a klesá dosti náhle. Z konce
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zíceniny hradu, nejvtší v celém
okresu. Mimodk usedáme, nechávajíce se unášeti jak krásou polohy,
tak vzpomínkami na zašlou jeho slávu. Hrad vypíná se na mírném
vrchu holém, který ze dvou stran omílá bujn tekoucí Malše sevi^ená
skalami a zdobená nevysokými lesy. Zbytky hradu ukazují, že obsahoval dv pedhradí. okružní zed ptihrannou. velká nádvoí, mnohé
komnaty i tajnou chodbu; všecky zdi ukazuji na velikou pevnost,
nebof jsou silné a dkladn stavny, zejména zbytky brány a vysoká trící
zed. (Vyobr. viz na str. I3.S.) Hrad založil Bavor III. ze Strakonic v pli
XIII. stol.; po. XIV. st. zamnili Strakonici majetek Vernéi^ovi, Rackovi

lesa objevují se

Fot.

J.

nám

již

rozsáhlé

Smolík.

SOBEXOV,
POSLED.XÍ

ESKÁ

VESNICE NA NÁRODNOSTNÍ.^ ROZHR.i^NÍ.

a Pibíkovi z \'itjovic. ktei^í byli pedky pán z Poešína; na hrad
usadili se podle zdáni nejspíše synové nebo vnukové Rackovi, z nichž
pipomíná se \'alkoun z Poešína. ^'XIV. st. vystupuje nejvíce Markvart

Poešína. jehož Kaplití dlouho v dobré pamti chovali, ponvadž
zídil jim tvrtého kaplana a propjil právo mstské. Z jeho syn
zstali na Poešín Racek a Petr. Nad Rackovými potomky stal se

z

z Malšovic; z nich Markvartem vymela celá Hnie.
Neznámí nástupci prodali hrad Oldichu z Rožmberka, kter\' dal jej
zboiti, aby se ho kališníci nezmocnili: od tch dob je Poešín rozvalinou. Po vymení Rožmberk pechází co ást panství novohradeckého v majetek hrabat z Buquoy. Ke hradu možno dojíti též
z nádraží kaplického pes Rozpoutí a Velk\' Poešín asi za hodinu.

poruníkem Hroch

Poslední vtší vesnicí na rozhranní národnostním jest

Sob nov.

Do

177

Sobnova dojdeme

-

Kaplice benešovskou silnicí pres Blansko, kde
Bcsenicím, od papírny, která leží u eky
erné, odboíme v právo do mladého lesa, kterým prošedše, Sobnov
ped sebou uvidíme. A'esnice sama viditelná je z dalekého okolí,
ponvadž leží ve výši 634 660 m a zdobena je úhledným kostelíkem
sv. Mikuláše. Jest v\'znana svojí pknou polohou, pravidelnou obdélníkovou návsí se sochou sv. Jana Nep. a tím, že je v\'chodiskem
na horu Kohout a blízké zíceniny hradu Sokol í. Patila v r. 1358
panství velešínskému. pozdji pešla na Rožmberky. Obyvatelstvo
zamstnává se zemdlstvím a z jara až '^|^ obaníi odchází za vý-

dáme

z

se v levo na silnici k

—

Fut. Jan Smolík.

HORA KOHOUT

dlkem

do ciziny. Z \'esniky možno konati velmi zajímavé procházky do les hory Kohoutu, hory Hradištské. k Popelicm, k ece
erné jinam, nebof krajina má ráz horskx'. velmi bujn\'. s rozhledem
na všecky strany. Kdo chce do hory Kohoutu, musí si pedem opatiti u editelství
])anství buquoyského na Nových Hradech úpln
zdarma legitimaci, která opra^•uje k návštv panských lesv. Na
Kohout vede cesta vozová, kamenitá kolem hajnice na hrabci silnici;
z této na kižovatce dáme se v levo do lesa po pšin, která dosti
píke stoupá a bukovxmii lesy dovede nás až na vrchol. Tu na pi-'
rozené seskupenTh kamenech zaražen je kamenný' sloup, trigonometrick\' to bod. A ted rozhlédnme se vkol, pokud nám lesní
stromy neb mýtina dovoluje. K jihu rozkládá se ped námi velmi
i
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pestrá
horv,

—

smsice hor. z nichž poznáváme
pak výbžky puchéského pohoí

v levo novohradecké
mdlé kopce hornatiny mezi

nejblíže
a

Vltavou a Malší; vidíme tu ást \nce hor. který zdobí hranici eskou
s mnoha pkn\'mi vesnikami, hojnými rybníky; na obzoru vypínají
se rakouské Alpy v nkolika malebných skupinách, jež za istého
nebe velmi zeteln korunují celý tento rozkošný koutek. Nejlépe
vídáme je za jasných zimních dn, aneb po dešti, kdy rrtožno i celé
rozbrázdné úboí tchto velikáníi rozeznati (lid jim íká „heery").
rozhled na Chuchliky. dále za Ces. Krumlovem
I k západu vábí nás
se vypínající Kristianberg. Liší hory a rozsáhkí pedhoí šumavská,
Fot. Jan Smolík.
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HRAD LOUZEK.
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na bezích etné velké balvany, které namnoze seskupeny jsou tak,
že dávají dosti látky k zajímav\''m povstem: nejkrásnjší je srázná
strá „Jírova skála". Cesta lesem od Dubu k Sokolí je jednou
z nejpoutavjších, vedouc vonným hájem podél b\'ste tekoucí erné,

veselým hlukem pes nastavené balvany. Ani
nenašli, až staneme v tmavé hloubce na pšince, z níž se na píkré skále jakoby pilepena vysoká zed, jediný
to zbytek hradu, nachází (v kraji íká se zíceninám
zámek, ponvadž patí velkému hospodái v Dk. Skalinech, Dvoáml5'n patil). Hrad sám byl
kovi, jemuž asi také blízký
skrovn_v, sestával pouze z hradu a pedhradí, ale musil býti jako
stvoen pro loupežné skrýše. Proto darován byl v XIII. stol. Rožmberkm, aby loupeže odtud páchané byly zamezeny.
která

se

tu

valí

s

bvchom vlastn Sokolí

Dvoákv

Dvoákv

Z jiných zajímav\'ch míst možno ješt uvésti zíceniny hradu
Louzku. v nichž rozeznáváme nkolik zdí s okny a hradní zed. Hrad
opaten byl náspy, píkopem a sestával z pedhradí a hradu samého;
vše vystavno bylo zpsobem od ostatních staveb rozdílným, proto
jest návštva jeho mimo krásy pírodní velmi zajímavá. Není jisto,
kdo hrad vystavl; bezpochyby patil asi zboží poešínskému, odkud
pešel na Rožmberky a pak pivtlen k panství novohradeckému.
Dostaneme se k nmu po cis. silnici z Kaplice k Dol. Dvoišti vedoucí,
u Zdík (Stiegesdorf) dáme se v levo k Louzeckému dvoru, odkud
rozvaliny již spatujeme. V okresu jsou též ješt zbytky tvrze Tiché,
ve vesnice téhož jména na kižovatce puchéské a cetvinské silnice
za Rychnovem nad Malší; zíceniny sestávají z 10 m vysoké tyhranné vže. Okolí není zajímavé. Nedaleko jest poutní místo Sv.
Kámen (Maria-Schnee). v nmž uctívá se velik\' balvan 2 m vysoký
uprosted v šíi jednoho kroku rozpoltn\'; nad ním vystavna je kaple
Mnohé jiné
s kostelem a kížovou chodbou na sloupích spoívající.
tvrze v okresu stávající zanikly beze stopy.

Karel Mašek.

LIV.

OKRES ESKOKRUMLOVSKÝ.

Cechy, jsouce z ásti statkem knižecmi. z ásti náležejíce
Zlickým. byly v šedém vku pokryty na pomezí vtšinou
pralesem. Jen místy vystavli si Dudlebi a Netolici osady pro sebe a
to ve zdejším okresu: ernici. Velešín a Kemži s blízk\'m okolím.
Darováním panovník roztrhány jsou korunní statky a zízeny jednak
statky klášterní ÍZiatokorunský, Vyšnobrodský. Ostrovsk\-. Strahovskj'),
jednak rodinné, jako Michalovick\''. Bavor ze Strakonic a jich píbuzJižní

vévodm

n5'ch vladyk z

Kemže

a

181

Dubensk5-ch

z

Chlumu, a hlavn Vítkovic.

lstivým zpsobem
kteí majíce statek uprosti-ed. moudrým, nkdy
pozdji celé okolí na sebe stáhli a tak dali základ nynjšímu panství
i

Schwarzenbergskému.
Okres eskokrumlovský rozkládá se po obou stranách Vltavy
v rozloze 387'4 km-, ítaje 35 politických obcí. které tvoí 54 obce
nichž pes polovina jest
národnosti eské. Kraj je vtšinou hornat}'. prostoupen}' mezi Alalší a
Vltavou pahorkatinou Pídolskou, v jižní ásti vyšši a krásnými lesy
pokrytou, po levém behu Vltavském pahorkatinou Vitšovskou. kteréž
katastrální s 3944

domy

ob

svírají,

Vltavu úpln

a 31.445 obyvateli,

úzké koryto

jí

z

ponechávajíce.

V

severní ásti

KRUMLOA'.

okresu vypíná se Blanský les a Haberská pahorkatina se Švelhánem
a Klukem. Mezi nimi rozložena jest vysoina Kemežská. Kol ^>lešína
a Tebonín rozkládá se veliká vysoina s úrodnými nivami. Práv
tvto vysoiny byly již v pohanskN-ch dobách obydleny. eka Vltava
vstupuje pod Zátoní do zdejšího okresu a odtud v etných oklikách
bére se ku eskému Krumlovu, jejž ve dvou oklikách prostupuje. Pod
mstem údolí dosud skalami sevené na krátce se rozšiuje, avšak
stává se opt skalnatým a tsným; v etných oklikách bére se ku
ernici, kdež pijímá Rženici neb Jilkúv potok, soutok to Malického
a Zubického potoka; odtud ve velikém oblouku staroslavnou Zlatou
Korunu objímajíc valí se smrem severním kolem trosek Dívího Kamene ku Pozdrazi. kdež náhle smr svj pímo ku východu mní a
okres opouští. Plaví se po ní diví a plt z okolních knížecích les.
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V eském

Krumlove pod zámkem sesiluje se Vltava Polenicí i
Hun\'m. soutokem to potok Chvalšinského a Kájovského, pod Dívím

Kamenem pak potokem Brložským i Kemežským.
Obvvatelstvo zdejší

živí se

vtšinou emesly,

polním hospodá-

stvím a chovem dobj^tka. Lid chudší hledá obživy jednak v lesích neb
u dvor knížecích, kolem Kemže a Rojšína dláním devné obuvi
a rznj^ch hospodásk\''ch poteb, jako lopat, koleek a pod., zhusta

však nucen

je

hledati

obživj^

za

hranicemi.

Fot. Jar. Tkadlec.

Jazyková hranice vede
okresem zdejším po severních hbetech Pídolské pahorkatiny

pes

Krumlov a odtud
po hbetech Blanského
které spolu álesa,
sten hranice okresu
tvoí. Stediskem a sídlem
okresních
Cesk\'

i

úad

vrm'

jest

msto

ESKY KRUMLOV

I

I

pedmstími

se sv\'nii

Latronem,

Plešivcem,

Špiákem, Horní Bránou, Svatým Duchem
a Tavirnou, kdež v 763
domech 8673 lidí bydlí.
Jest

sídlem císaských

úad,

vjj-ššího

gymna-

rzných škol,
etn5'ch spolk dobropolitick5'ch.
inných
sídlem záložny
mstské spoitelny. Z busia

a

i

NAMIiST] V KKUMLOM-:.

i

dov zasluhuje pedem
gotického,
k nmuž plány navrhl
Víta
slohu
zmínky kostel dkanský sv.
r. 1310 stavitel Jan. syn Stakv. Pi presbyteriu uloženo tlo sv. Teofila,

Po obou stranách vchodu nalézají se mramorové
desky pana \'ilma z Rožmberka j 1592 a choti jeho Anny Marie.
Zde v kapli ukládají se srdce zemelých len rodiny vévodské. Proti
vchodu strmí kaplanka, domy to r. 1494 a 1518 ku obývání zdejším
kaplanm koupené. Za ni nalézá se praelatura, píbytek zdejších správc
naproti sv. Klementa.

1655 právo pontificalií a

duchovních, jimž

r.

lat udlen

Mimo dkanskj'

byl.

r.

1658 spolu

i

titul

prae-

kostel vyniká klášter Minoritsk5'

r.
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Fot. Ed. Petrák.

"^

.y

KRUMLOV.

18 +

nmž

1357 založený, jakož i zrušen\'- klášler Klarisek, v
nvní vdovy
knížecích služebnících útulek nalézají. Z bývalé Jesuitské koleje
r. 1584 a 1588 založené zízen jest nyní rznými pestavbami nádherný
|)0

Rže, majetek to eské záložny, kde zvlášt terasa nad Vltavou
perozkošnou \yhlidkou zve výletníky. Mimo krásné stavby: spoitelny,
škol, gymnasia a zlatokorunský
na námstí, pední okrasou msta
eského Krumlova. ..této šedivé vdovy po zemelých Rožmbercích",
jest na strmé skále mezi Vltavou a Polenicí postavený vévodský
zámek. Je to pevn^'- zámek a hrad. v dobách starších nedobytný,
znamenité sídlo .král jihoeskvch". na nmž tak asto diinv naší
hotel

dm

HRAD KRr.MLOV,
vlasti se upádaly. Jak jindy nádherný, veselý, v pravd královský
ruch se zde ozýval, kdy sídlem býval mocných Rožmberk, Eggenberk a ješt Svarcenberk, kdežto nyní opuštn na dívjší slávu
jen vzpomíná. Zámek ten jest soubor vysok\>ch sta\cní. v nichž 5 dvor
a to rejdišt. gardový, dva zámecké a konen divadelní a pes .300
i

se nalézá. Na druhém dvoe vévodská garda stojí neustále
dvou Rožmberských a jednoho Krupi)ova dla. Z dvoru toho
vedou schody na zámeckou vž slohu románského, pod níž b3da sklepení pro nejtžší zloince. Nad bytem zde stále bydlícího ponocného
nalézá se 5 zvon, z nichž vyniká Býí zvon z kláštera Kugelveitského
pošK' a býkem v poli nalezený. V zámeckých komnatách, v nichž i

komnat
stráž u
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ástern úadovny umíslny. s podobiznami bývalých zdejších držilel.
nádhera v pravd knížecí a chovány jsou zde všechnv památ-

jeví se

níky

dob minulých.

z

mecká kaple
archiv,

který

Povšimnuti zvlášt zasluhují redutní

sál

mramorem vyložená. Dležitým
rozmnožen byv tak zvaným „rodinným", sem
sv. Jií,

celá

a

zá-

je zdejší
z

\'idn

nedávno

pivezeným,
teprve za nkolik let
badatelm pístupným
se

stane.

Neboí

jest

to

ohromná

sms

rz-

F"'-

J-

'"^eisier.

ných listin, které teprve
nyní znalci prohlédnuty
a uspoádány budou.

Pod

celým

zámkem

jsou

etná

sklepení,

i

ono,

v

nmž

král

Václav IV. držán byl,
když odvážen byl na
Vildbcrg. Mezi tvrtým
a pát\'m dvorem nalézá
se

Plášf,

most

o

kamenný
nkolika

to

po-

schodích. kter\' se pne

nad l)ý\-al\'m ústím Polenice do Vltavy. U posledního
dvoru
stojí

nádhern

a

modern

zaízené divadlo.
ním rozkládá se

Za
'

zá-

mecká zahrada, která
svtové povsti zvlášt
díve požívala. Veškery
krásy zdejší popsati ani
není možno a upomínka

n

na
nevymizí nikdxz mysle návštvníkovy.
Kolem Polenice v zá-

meckém píkop
mostem chován

Rožmberk s
Z msta

N.-iDVuRI HfiAUU"KRL'.MLOVA.

držáni byli do
jest

pár

r.

medvd

IH48

dakové. za rejdištm pak pod

na památku

domnlého píbuzenstva

Ursiny z dob ímských.
kráejíce kolem knížecích tuhových dol vidíme Schinkovu továrnu na nábytek, kolem Schonbauerovy továrny na zlacené
lišty a hostince „u Plevna'. patícího do blízké vesnice Domoradic

-
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oby v., kde býval dvr kláštera Zlatokorunského, jdeme
stromy vroubené ku PisecTié s 31 d. 274 obyv.,
po krásné
v niž pkné sady se nalézají. Odtud pocházel Stepán, služebník pána
Jindicha z Rožmberku, pipomínaný r. l2'-*3. K vesnici této patí
vSrnín s jednotami Mokady a Kokotínem, ležícími na svahu lesa
Blanského, s 36 d. 273 obyv. Opodál mezi žírnými nivami knížecí
Nový Dvr, dívjší to vesnice Lhotka, pifaená do ernice.
R. 1568 zamnil tehdejší opat Zlatokorunský Jií Taxer vesnici tuto
za ves Olšinu na í^lánsku. aby lidé zdejší, nyní tam osazení, hlídali
s

15 d. 263

silnici

REDUTNI

klášterní rybník.

Když

S.\L

V KRUMLO\'SKF.M

Lhotetí

HRAD.
1,=)74

vyhnáni a po

klášterních a knížecích statcích usazeni byli. zízen na

míst vesnice

Dvr. Nad

usedlíci

iii)lnr

r.

loví zámeek
ku údolí \'llavskému. pes níž pne se krásný železný most do Rájová (36 d. 370
obyv.) hned na pravém behu ležícího. První zmínka o vesnici této
dje se r. 1316. Jsouc v nejvtší blízkosti kláštera Zlatokorunského,
zakoušela vesnice tato mnoho útrap v dobách Husitských, jak to dosvduje jakýsi Václav Lapka pi právu útrpném na
Krumlov.
, Vtrhl
prý s 20 pomocníky do vesnice této, v noci sousedy vybili
a vše pobrali. Ano
ženicha a nevstu oloupili, hudce, lazebníka
jiné zbili a jednoho vozku jali, aby jim tento lup do Smede do-

Nov}>

tím nalézá

za dob Rožmberských.

se

myslivna,

Lesem vede

bývalý

silnice z

to

Pisené

.

i

i

-
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vezl"".
Podobn zakusila r. 1620 a 1648, kdy vypálena a úpln vydrancována. Sem patí blízká farní obec ernice s 24 d. 193 obyv.
Místo toto jest nejstarší z celého okolí. Škola zdejší pipomíná se již
v XV. vku, kdežto farní kostel sv. Maí Magdaleny z XIII. vku
pochází. Jest zde panský dvr (v nájmu); na dvoe téhož nalézá se
na roubení studn tesanS^ kámen, na nmž mimo dva otené znaky
dobe lze ísti letopoet 1000. Patil s celým okolím pánm Bavorm
ze Strakonic na Horaždjovicích, z nichž Bavor III. r. 1315 daroval
celou zdejší rychtu, k níž
P"'- -I"- ^''='""Mojné, Zahorkovice, Žaltice.
i

Skídla a
ležely,

obojí

Svince

ná-

Zlatokorun-

klášteru

skému, zaež mu poslední
opat nádherné mausoleum
ze štuku v klášterním kostele
dal postaviti.

Z Rájová

již

vidíme na

lilízku

starou památnici osmi

století,

díve mocnou ZLA

TOU KORUNU,
s

54

d.

vesnici

to

548 obyv., rozloženou
behu Vltavy,

levém

na

která

úzké

tu

tvoi.

údolí

Zdejší farní kostel je zbytek

bývalého kláštera

vže.

1263 od

r.

II.

z

Klášter

nemá

a

založen

Pemysla Otakara
knzi pivedeni
Sv. Kíže u Vídn

a první

kláštera

dne

6.

dubna roku

téhož.

Královsk}' zakladatel
val
ství

byl

daro-

korunní panBoletick, Chvalšinské,
klášteru

Netolické,

ZLATA KORUNA.

Kenovou, Kladné s Kájovem. V pti letech na to obdarován
Mokerským od purkrabí Zvíkovského Hrza. R. 1315 pi-

klášter statkem

padla darem rychta Cernická od Bavora III. ze Strakonic. Hnutí husitské
R. 1420 vypálen a úpln Husit}' znien. Knzi
povšeni na povstn\>ch lípách. Podobny' osud stihl klášter r. 1620
a r. 1648. V pozdjších dobách. kiidn\'-ch již, získal klášter statky
Pehoov, Kvasejovice. Brandlín u Sobslave, r. 1678 Chlumeek
a konen r. 1757 Holkov. Vystídalo se zde celkem 49 opat, z nichž
zle se kláštera dotklo.

i

18 dovoleno bylo nositi

patentem císae Josefa

odznaky biskupské. Ale dne
II.

zrušen klášter

zdejší,

I

I.

listopadu 1785

statky jeho vtšinou
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prodány

r.

I7i7

skému

panství

tohoto

kláštera

r.

-

a Cesko-Krumlov-

pidleny.
jsou

Djiny

obsáhlé a do

1559 lze je obšírnji seznati u

Pangerla v jeho sbírce

listin

Dra

Zlatu

Po zrušení v klášterní
1788 udláno blidlo hru-

koriinsk\''ch.

budov

r.

bého plátna pro vojsko, r. 1800 zízena zde kartounka. r. 1815 továrna
na sukna a kašmirox zboží. Od I85i)
umístna tu sl\árna a železáská
dílna.
Srdce bolí, když \idí. jak
krásné fresky v kížové chodb se
otloukají noho plameny a d\'mem
zaazují. Zrušen
kostel sv. Markéty, kde v poslední dob byla sirkárna. Z kostela Andlu Strážných
nadlány píbytky jiro dlníky.
i

Fot.

J.ir.

Tkadlec.

HROBKA KRÁLE OTOKARA

IL

VE ZLATÉ KORUXÉ.

\'šechnv památky ezbáské, sochaísk. kamenické, malíské, pokud

možno, odneseny a prodány
nebo znieny.
bylo

konventní

P)\'val\'-

kostel jest

nyní farním. Hlavní oltá nepiléhá

renaissanním svým slohem k j^orázu budovy. Na strop
presbyteria skví se dosud v živých
barvách
pkné fresky, psobící

všechnmu

|)lastick5"m

sv\'m

konale,

i

že

dojmem

ruka.

tuším

tak

do-

devná.

úmysln umlcem pidlaná jednomu z malovaných andl, splývá
s ostatní smsí s\tel a stín barevn\'ch. Znamenitá umlecká paHROBKA

PAN.V BAVOÍÍA

VE ZLATÉ KORU.\É.

mátka

jest

Marie

s

starodávný obraz Panny

Ježíškem,

malovaný

asi

-
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týmž šttcem, kteiý Madonu Vvšebrodskou a Doudlebskou vykouzlil.
náhrobní Ivameny do
Po stnách visi podobizny opaliiv. Mimo to
zdi jsou zasazeny a to purkrabí Hrza. polovice tohoto kamene nalezena v pivováre IMavnickrm. druhá za patník u sousedovy stodoly
sloužila. Druh}' náhrobní kámen jest Bavora III. ze Strakonic j 1318
a tetí rytíe Jana Augustina Miliovského f \(^'^\- \' upomínku na oba
i

nejvtší dobrodince kláštera dal poslední opat
jeho Bohumír Bylansk}'
poíditi v chrámu sochaem Feilerem znamenitá mausolea: zakladateli králi Otakarovi,
jehož náhrobek,
po levé stran lodi. pedstavuje rakev s nadzdvižen5'm víkem na
znamení, že mausoleum

zdoben

allegorickymi.

mythologie vzatými
postavami, je hrobkou
toliko zdánlivou, a štdrému dárci Bavorovi
2 Bavorova. Na krucht
nalzají se
ohromní'varhany. ])oizen o])atem Schonbeckem, na
nž první píse zahrána
Harazímovi
sedlákovi
a to národní
..Sedlák
z

:

Prahy jede", jak K.
Erben
napsal v petlJ.
mlu\' ku svým „esz

kým

prostonárodním
písním." Vedle kostela
nalézá se

bj^valá

K.AÍ^ITtlLNl

kde ješt

mnoho okras

architektonických

s

rannou

ZL.\TÉ

KORUN.

klá-

šterní budova,

chodba
výroku

SÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA

V^E

gotikou,

uvidíme;

kapitulní

sál

hlavn vyniká
dosti

ješt

zde

kížová

zachovah'%

dle

znalcLi k nejkrásnjším památkám stavitelsk\-m celé Evropy
patící. Než nemožno nikterak vypsati všechny ty krásy, po nichž
nyní jen zbytky zstaly. Opouštjíce zbytky b\>valé klášterní slávy
kolem známých Hp, b5'valého hospice, nyní panské hospody, kolem

-
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bvvalvch svatv pospícháme ku zachovalé brané, za níž nalézá se hbitov.
Zde dlíval rád opat '\". A. Schonbeck. který býval díve lenem konventu Sedleckého u Hory Kutné, až dne 26. února 1608 od císae
Uuddlfa II. zdejším opatem se stal. Po Sletem opatování donucen
zíci se opatství. Odešel na Moravu a pešel ku eským Bratím.
Ale ku sklonku života pokání inil a r. 1648 kajícn zemel. Opat
tento pi svém nastoupení
Fot. Jar. Tkadlec.

shlcdal klášter v

pebídném

stavu a proto pemýšlel, jak

by mu ku b\'valé sláv dopomohl. Chodil jednou zamyšlen po kostele a stanul
u oltáe sv. Kíže. Klepal
klíem o postranní zed mensy. Xáhle vyrušen pádem
kousku malty a jasn\'m zvukem kovu. Pohlédne a vidí,
že z oltáe sype se zlato a
stíbro.
tral

I

zave v chrám,

pá-

po poklad; našel poklad

bohatství netušeného, za

njž

nejen celý klášter.ale i ostatní

budovy znovu zídil, znaný
konvent zavedl.
vypadá

Vc

jako báj. ale jest historickou

pravdou.

Pšinou kolem hbitova
scházíme k Mtav, abychom
opt do vrchu kráejíce
pišli do Plešovic, vesnice

FARTIE Z KRI".MLOV.\.

to

s

32

d.

232 obyv.

vesms hospodástvím polním se živícími. Pekroíme

dráhu Zelnavskou a pak po
lesem na svahu
silnice
Blanského lesa se plížící pijdeme do Tí sova. vesnice s 39 d. a 323 obyv.,
když jsme byli nechali po pravé ruce hradišt z dob pohanských. Silnicí
s vrchu blížíme se ku potoku Brložskému. kolem nhož rozestaven
Adolf o v. zbytky to vysoké pece železáské a nkolika hamr, což
vesms náleží do blízkého Holubova, vesnice to s 47 d. 392 obyv.,
odkudž vtšinou turisté a vX^letníci. zde etn v lét bydlící, na horu
Klet \ystupují. Sem patí i Krásletín, výše na svahu ležící ves pipomínaná již ve XI\'. stol. Z Adolfova silnicí, z níž vidíme pkný že-

-
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odkud krásný pohled se níim skytá na celý Blanský
Haberskou pahorkatinu, picházíme do staroslavné

leznini most,
les

i

KEMŽE, mstyse

d. 731 obyv. a mšanskou chlapeckou
Michala postaven r. 1888,
pvodní prcsl)iterium ze XIV. století ponecháno. V míst zaveden vodovod a elektrické osvtlení. Nad potokem kolem bžícím na skalisku býval hrad.
sídlo to vladyk z Kemže, z nhož pramalé zbytky se ukazují.
Z vladyk tchto známým jest Smilek v letech 1422 17. povstnxviidce Táboru, jejž Oldich z RožmFot. J Tacllecí.
berka lstiv zajav, neprávem o hrdlo
1447 pipravil. Bydleli zde dále
r.
páni Bubenští a Castolarové, po
nichž vše prodáno ku
Krumlovu.
Sem náleží Chlumeek, vesnice
to s 22 d. 210 obyv. Knížecí dvr,
jemuž ješt ti dvory podízeny
jsou, b\'val samostatným statkem
rodiny Bubenských a Castolar.
(1(1
nichž prodán byl klášteru Zlatokorunskému. pi nmž po 109 rok

školou.

Chrám

Pán

s 91

a

sv.

—

.

zstal, kdy

1787 s ostatními statky

r.

klášterními

vodství .-KrumIovsl<ému.

pod

potokem
s

panským

zámekem
z

Kem/í
ilvorem.

rodiny

Chlumu. Vesnice

a 615 lidmi,

\--

koupí pipojen ku

ta,

pipomíná

Hned

leží

za

Chlum

bývalým to
Bubenských
nyní

s

se

již

68

d.

v

2.

polovin XIII. stol. K ní sluší Lhotka,
v níž panský dvr. utvoený ze dvou
ROZHLEDNA NA KLETI.
statk a Louej
na
selsk\Th
pipomíHouby,
vrchu
svahu
nané již r. 1263 v základní listin Zlalokorunské. Nedaleko Lhotkv
Rojšín, ves s 29 d. 194 obyv. vesms hospodástvím, hlavn ale
chovem dobytka se živícími. Románská mešní kaple Panny Marie
pochodí z novjší doby. Vesnice ta pipomíná se již ve XIV. století.
Sem písluší Chmelná, Stupná, kolébka vladycké rodiny StupenKolem vrchu Kluku
kv-^ch, po Netolicku hojn rozšíené, a Vinná.
rozkládá se obec Miská, utvoená z osad: Bohouškovic. Slave
a
í, nedaleko nhož nádraží a myslivna Borská se nalézá.
Odtud lesní cestou picházíme ku ústí Brložského potoku do \'ltavy.
kde se tí stran vodou obklopeny pní zbytk}^ hradu Bí\'ího Kamene
založeného po dovolení císae Karla IV. r. K349 od pana Jošta z Rožm-

Mi
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berka.

Hska,

Jméno
na

uren

nmž

jeho.

nebylo-li

pevzato

z

dívjšího pojmenováni skapochodí patrn odtud,

nedobytný'' hrad ten zbudován,

Djiny hradu vykaProstran\'' ale úpln v zátiší
zují jen 150 let. naež osudu ponechán.
byl pozdji útulkem pána Oldicha z Rožmberka, známého vyrabitele
falešn\'ch listin. Xa hrad tomto penocoval král Václav I^^, kd^-ž

že

za sídlo svobodn\''m sestrám Joštov\''m.

Vdnou

na Vildberg.
jest procházka zdejším
údolím kol potoku Brložského.
údolím Vltavsk\''m; v úplné samot
kochá se oko naše v divokých a romantickxxh krásách zátiší toho.
Opouštjíce hrad picházíme ku jednot Podhradský. kdež bylo
skladišt knížecího tlíví. které v plt vázáno po Vltav do Prahy,
ano do ciziny (l()pra\'Ováno. 7aIc vine se stibropnná \'lla\-a hiubo-

jako zajatec odvážen

i

i

KREMZE.

Pevozník peveze nás na druhý beh. abychom úzkou
se
strmé skále nahoru se vj^šplhali a pak do erty
dostali. Vesnice tato s Košovém, ležícím na návrší silnice C. -Krumlovské, bývalým to sídlem panských rodin, dále s Opalicemi. Ivanice mi, Radosticemi. Zálužím a Stkí, sídlem to vladyckým
a pozdji majetkem praelatury C.-Krumlovské, tvoí jedinou obec,
která již v nejstarším šedovku hust obydlena byla. Jest zde doposud posvátná lípa, pod níž naši pohanští pedkové žertvy konali.
S obcí touto hranií obec Tebonínská. utvoená z osad Krnína,
náleží
Chumce. Dolního a Horního Teboni na, k nimž
vrchu, kde poslední opat Zlatokorunský
jednoty na
Bylansk\> dal si postaviti letohrádek s konírnami, po nichž dnes jen

kými skalisky.

pšinou

n

1)0

i

Vncovém

hromada kamení zbyla. Obané obou posledních obci vbec Záeáci
zvaní piln pstují polní hospodáství a jsou velmi pokroilí. Od Tebo-
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nina

smrem

ji/nim rozkládá se

obec Mojenská, k níž

sluší

Mojné,

u níž nad potokem Rženicí jest les Sušn\^ vlastn Sosnový neb Sušina impomenutý již r. 1315, Záhorkovice, Žaltice a Skídla.

S blízkými vesnicemi Svincemi Stedními a Horními tvoi^íxala
obec Mojenská rychtu Cernickou pod panst\ím Bavor Strakonických,
od nichž r. 1315 klášteru Zlatokorunskému darována. Svince Dolní.
Otmanka na erarní Lincck silnici ležící, a Krasejovka tvoi^í
jedinou obec. Nedaleko nalézá se panský dvr Bartochov, kolébka
a majetek rodiny a vladyk Bartochovských z Krasejovky. Silnicí
odtud pijdeme kolem dráhy Linecké do Bolkova. Zdejší panský
dvr býval samostatným statkem rodiny Holkovic, rodiny z Hlavatec,
Kot. Jos. Seldel.

HRAD

Kunaš

z

Machovic

a

DIVCÍ K.\.ME\ (MENŠTEJN).
[)rošed

nkolika

v držení kláštera, po jehož zrušeni

Krásná suchá erarní

silnice

VELEŠÍNA

d.

r.

rukami dortal se r. 1757
1785 pešel v majetek knížecí.

vede odtud do mstyse
pokroilými. Zdejší farní
kostel sv. Václava pipomíná se již r. 1285. Opodál nad ekou Malší
nalézají se zbytky hradu Velešínskho, i^iostaveného poátkem XIII.
stol.
Krajina okolní bývala korunním statkem, v XIII. stol. darována
rodin
z Budjovic, od níž prodána Michalovicm a od r. 1387
Rožmberkm. Pidlen k Xovým Hradm zstal pi nich do dnešní
doby. Z mstyse pochází rodina Zátková, zasloužilá o znovu vzkíšení
živlu eského v C. Budjovicích, dále rodina Kamarýt, z níž pochází
mnoho knží. Pedek rodiny této Kamarýt z Mirokovic prodal r. 1398

e

se

139

I

106 obyv. velmi

-

pl

lánu v Mirokovicích purkrabí

194

-

Poešínskému Rackovi

z

Markvartic.

Dle této listiny užíval tento pán na své peeti helmici s mísou. Silnicí
i^-íšskou do vrchu kráejíce picházíme na návrší, na nmž vyzdvihuji
se Netebice. Opodál dvr Heben, kdež sídlívali vladykové z Hebene, praotci to nynjších hrabat z Harrachu. Tvrz bývala na míst
nynjšího dvora a má pestré djiny. K obci Netebicm náleží okolní
osady: Chodec, Bor, Zví kov. Vesnice Netebice, se všech stran

dobe

viditelná,

má

2tídní

eskou

školu.

Silnice odtud ubíhá k Linci

a u nádraží Kaplického pojí se se silnicí C. -Krumlovskou, která probíhá celou obcí Stítežskou, obojí národností obývanou. Jsou to vesnice Boly, Chuchelec Velký a Malý, Puchtice, Ráve, Stítež,
Dolní a Vžovatá, v níž kostel farní
Horní i Kozí,

Plá

Plá

nmecká a tídní eská škola se nalézají, celkem
107 d. s 6U) obvv., vesms to vesnice starého slovanského pvodu.
Ze Stíleže kolem jednoty Raka kráíme kolem Buquoiské myslivny

sv.

Anny.

2trídní

1

a zahneme v krátkosti do Zubic, vesnice to s 48 d. 291 obyv. s jednotami Velincm, kterážto vesnice se Lhotkou pi potoku Rženici
obec tvoí. Ve vesnici Zubicích
ležící a Markvarticemi jednu
u Pemyl býval panský dvr s pivovárem a samostatný statek rodiny
Poešínské. Silnice vine se odtud krásnými nivami, hustým lesem

mírném svahu do Mirokovic, vesnice to pi potoku Malickém,
kde Ijýval panský dvr. pipomínaný již ve XIV. stol., který pozdji
rozkouskován a rozprodán byl. K vesnici té patí Zahrádka, Chabiovice na silnici a Lhotka Svacho\'a dle majitele z r. 1518 Jana
Fissla též Fisslovou zvaná. Tato jest úpln eská, kdežto pední

])i

:

dv

nmecké

zízena e.xpositura v Zahrádce,
Nad Zahrádkou v Jesuitském
pro dítky eské
lese poíná se vodovod pro C. Krumlov.
Kráejíce proti vod potoka Malického, který nedaleko Žaltic se
Zubickým potokem Rženici se spojiv tvoí Jílkv potok, aby pak
údolím, kde se již zbytek njaké popelnice nalezl, se proplétaje kolem
lesa Sušného r. 1315 pipomínaného dále pod ernici ve Vltav se
stopil, picházíme do Malšic, nmecké to vesnice, k níž patí Osek,
Sedlice a Zahoanky násilnici Pídolské. Zde opustili jsme eskou
jsou smíšené.

Pro dti

škola

v Mirokovicích.

a procházeti

pudu

okrt,'SU

dí\'e

úpln eskou

jen ást nmeckou,
Picházíme do bývalých statk

budeme nyní

bývala.

a

tato

klášter-

ních a to do

PÍDOLÍ, mstyse s 69 d. 415 obyv. s farním kostelem sv. Vavince,
spravovaným Cisleriaky, pi nmž již r. 1220 pipomíná se fará Vít,
a od r. 1261 pidleným klášteru Vyšebrodskému. Sem pifaena jest
obec Spolí. k nmuž náleží Machovice, Sloupenec s dvorem
praelatským Drahoslavicemi, Zálesí, Praov, Záluží již r. 1285
pipomínané. Dubová. Z poslední vesnice pocházel r. 1403 pipomei

—
nuly Johánek
k níž náleží

z

Dubové. Hned

Rovná

s
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-

obcí Spolim hranií obec

Lovšice,

Zvoz i Samary.

a

A^csnice tyto patily již
k blízké Zátoni, bývalému probošství Benediktinskému kláštera
Ostrova u Zbraslav, jemuž darováno okolí zdejší od knížete Betislava v letech 1037—55. Klášter tento vymýtil zde lesy a založil
blízké vesnice Bohdalovice. Dobrné, Lhotu Luznou a Hašlovice.
\>snice Záto má jen 5 d. s 29 obyv. Zdejší fará býval vrchností.
Nedaleko nalézají se zbytky staré tvrze, k níž
dvr, nyní v drženi
fará, se nalézal. Hned za Vltavou na druhém behu leží již E hena va, patící do obce Svérazské, bývalého to majetku kláštera
Strahovského v Praze. Obec Svérazská rozkládá se po obou stranách
vrchu Grobiánu 849 m a Schoblichu 858 m nad. výšky a skládá se
z osad Ebenavy, Hajmínu, Podolí, Buí, Kvtušova, vSkubice,
Suše, Vadkova, Slubice, Svérázu, Veleslavic a Bezí, celkem
se 176 d. a 10 10 obyv. Nejvtší tato pol. obec jest velmi pokroilou.
Pro hornatou polohu nemá však s okolím žádného spojení. Svéráz
sám. farní to místo díve vyhlášené — vždyf znlo latinské poekadlo:
..Máš-li Svéráz, nic jiného nehledej"
má dva kostely nádhern vyzdobené uprosted prostranného hbitova na dosti vysokém vrchu ležící.
Po vymlet\'ch cestách dostaneme se pes Súš a
do sousední farnosti Svtlíku. Zde, mimo 4tídní školu, farní kostel sv.
Jakul)a. ízen\' klášterniky Drkolensk\'mi z Horních Rakous, jimž
darován byl r. 1258 od pana \'oka z Rožmberku. Okolí zdejší patilo
pozdji z ásti rodin Viš. z ásti držitelm Pasovar. Osada tato
jest prastará; bývala zde již v XV. vku tvrz se dvorem, jehož
držitelé byli vladykové z Cipína, Višové z "\'tní. kteí jej r. 1624
prodali mstu . Krumlovu za smšnou cenu 7864 zl.. akoliv statek
ten
1000 zl. vynášel. B\-val zde také pivovár; ale po všem není
žádných zbytk. Odtud pijdeme do posledního statku kláštera Vyšei

—

Buí

ron

brodského

HOIC, mstyse ležícího pi potoku Kájovském se 143 d. 1232 obyv.
Okolí zdejší tvoilo kdysi samostatnS' statek, patící \"ítkovicm, od nichž
po tragické smrti Závise z Falkensteina pod Hlubokou dne 24. srpna 1290
prodáno bylo klášteru eenému. Farní zdejší kostel sv. Kateiny pipomíná se již ve XIV. vku. Nedaleko nalézá se menší kaple P. Marie
Bolestné, r. 1782 postavená, oblíbené to poutnické místo. Poblíž mstyse
péí nmeckých spolk v nádhern postaveném divadle provozovány
Pašijové hry dle te.xtu kapucína Mart. Cochema z r. 1741. Djiny
zdejší obce úzce souvisí s djinami klášterními. Pi potoku po silnici
kráejíce pes Sebanov. picházíme kolem ertova ml\'na ku obci
Kladenské a to do Rovného s 28 d. 167 obyv.. sídla to \ladyk
Djiny statku
z Rovného a píbuzných nynjších hrabat z Harrach.
celého okolí, napsal prof. Aug. Sedláek ve
tohoto výborn, jakož
i

.
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svvch Hradech. Silnice vede nás do Xovosedel s 34 d. 271 obyv.
a odtud do Kájova. poutnického to místa veleznámého. Mariánský
zdejší
zdejší kostel, krásná budova, založen byl koncem XIII. vku.
samostatný
obydleno
a
knížecí
statek
tvoi^ilo.
kt(Mv
bylo
hust
okolí
darován.
Farái"
Michal Pils. syn
r. 1263 klášteru Zlatokorunskému byl
rvchtáe Chvalšinského, výborný zapisovatel soudobých djin, hrdinným
spsobem ochránil zdejší svatyni za pomoci uitele ped zniením od
vojsk Pasovskj^ch za krále Jiíi do Cech vtrhnuvších. Na svahu Blanv\''še vzpomenutý Xový
ského lesa rozkládá se vesnice Vysní, k níž
Ve
Opodál
známé
vápenky.
vesnici
této byla kolébka
Dvr pati.
zemanské rodiny A'išii z Vtrní, již v okolí . Krumlova etné statky

a

i

Fot. Jos. .Seidel.

HOKKE.
náleželv.

Djinv

celé

do Kališt,

tlo obce úzce souvisí

s

djinami misiních hradu

Nmí

Z obce Kladenské stihneme do
jehož blízkosti Slavkov, farní to místo

a sídel zemanských.

a dále

kostelem
biskupa
SadaronPil)yslava.
sv. Bartolomje, posvceným r. 1313 od
ského a od r. 1362 vlastními farái spravovaným, a do lilízkho Meziv

s

potoí. Odtud svede nás cesta do \'tní s bývalým dvorem a tvrzí
zemanské rodiny Viš z Vtrní, od nichž r. 1603 pro dluhy prodán
obci C. -Krumlovské. Strmou cestou blížíme se z krajiny této. jejíž
veliké djinv vvborn i)opsány jsou v Sedlákových Hradech III.. ku
zbytkm tvrze, kolem níž dojdeme ku Pecce, veliké to papírn Spírov na Vltav ležící, odkudž vrátíme se do . Krumlova pohodln
silnicí kolem eky se vlnící.
Jan

fz/ias.
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LV.

OKRES CHVALSINSKÝ.

Když zlalý. slavn\'' l:rál Cesk Pemysl Otakar II. po vítzství
nad rherským králem Belou r. 1260 u Kressenbrunnu po slibu s\-ém
založil dne 6. dubna \2(>'A klášter Zlatokorunsk\- a cclvmi korunním
krajištm, nad nímž vládl královsk\' župan na Hradišti (Raziberg)
u Boletic, jej obdail, k emuž
Netolice pidal,
panství Chvalšiny
když
Hrz, purkrabí na Zvíko\-. v srozumní choti své Darirzy dne
27. bezna 1268 horní ást okolí zemské stezky v rozmru as 90 kmklášteru tomu pidal, náleželo Zlaté Korun pes 800 km" pdy, ale
vtšinou neobydlené. Co obydleno bylo. všude ozýval se jazyk eský,
všude hlaholily písn slovanské. Klášter ujav se vlády nad tak rozlehlým územím, hledl co nejvíce, aby krajinu zalidnil a tím si co
nejvtšího zisku zajistil. Za tou píinou, po píkladu svého dárce
a zakladatele, povolal etné osadníky z blízkých Rakous a Bavor,
vykazuje jim pozemky a udluje jim rzné výsady. Tak povstávaly
osady nové a eský živel zatlaován dále do vnit zem. Lesy kolem
potokí^i m\'tiy a obracovány v pole a luka. stavny vesniky, ale
vtšinou jednoty, které teprve v posledních stoletích vzrostly. Dávány
jim nmecké názvy, ale jsou to vtšinou zkomoleniny eských jmen,
a dnes bys, milý' poutníku, marn hledal njakého zljytku eského.
Krajina západn Blanského lesa až k Šumav, býval\' to majetek
kláštera Zlatokorunského. úpln dnes je nmecká. v\'chodní ])ak strana,
patící od poátku pánm z Rže a jin\'m vladyckvm rodinám, zstala
podnes eskou. Ponmeny byly za dob klášterních okres Chvalšinsk\'. Hornoplánskx- a vtší ást Ceskokrumlovska.
Okres Chvalšinský zaujímá 2975 km'- pdy, na níž 78 vesnic,
které tvoí 2U politických a spolu katastrálních obcí. Celkem jest zde
i

i

i

1035 dom, v nichž 12.352
v Brlohu a celé Nové \'si.

lidí

bydlí,

a

z

tch

toliko

l4iio

Cech

Okres celkem jest vysoinou, která etnými bystinami a potoky
prorvána a tím ve ti hlavní skupiny jest rozdlena, jejichž uzlem
jest \'elik\' Chlum. Zelna\ské hory rozprostírají se mezi \'ltavou a Olšinou a dosahují nejvtší výše v Liších Lukách, prostranné to pahorkatin, která srázná jsouc k jihu. na stranách severozápadní a jihov\'xhodní horami jest omezena. ást vyšší sluje knížecí sídlo (Frstensitz) a jest nejvyšší z celého okolí, dosahujíc 1235 m nadmoské výše;
východní ást Lysá Hora jest 1229 m vysoká. .Severní ást pahorkatiny této jest dlouhá slatina, která pemnohé potoky napájíc na
všechny strany je vysílá. Smrem západním snižuje se pahorkatina
ta. majíc v sob vrchy Suchou 1084. ern\' les 992,
horu 1006,
Judaichstein
128 m nadm. výšky. Pahorkatina vinouc :;e soIem Ondejest

Wi

1

-
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18H a Malým Chlumem 1046. kdež
jest \'elkvm
horsky uzel. spojujíc se takto s rulovou pahorkatinou
Vitšovsko-Boletickou. rozloženou mezi Olšinou a potokem Chvalšin-

jova

zakonena

utvoen

1

jest

Táž

skvm.

jest

nižší

pi^edešlych hor.

Hned

u uzlu

nalézá se Velké

Mal\'m Plešnem; odtud táhne se jednak ku ložiskm
tuhovým v erné a Mokré, jednak kolem Chvalšin ku C. Krumlovu
a odtud až ku Svérazi a Vltav. Obé tato horstva pokryta jsou jehlistáí dosahují. Ku stran
nat\'-mi lesy. které zde znané v\'-še a tudy
okresu nad Brložským
ásti
Do nejsevernjší
jižní siln se snižují.
potokem zasahuje pahorkatina Prachaticko-Lhenická (l\'rma vlnami.
V jedné vln je zde Mackova hora 909. vSibeniák 785. ^'elk\- Les, Wolberg a Štnice u Nové Vsi. Druhá vlna zasahuje v okres Chrašfanským
lesem 778, Vysokou Btou 795. Buglat\' (puklatý-hrbatý) 829, Vysokým
Sadem 704. Jezerem, Pianem a Buím, odtud po hranicích okresních
ku Vltav se táhne, kdež vrchem Klukem 737 m zakonuje.
Plešno

1069

s

i

Xa stran v\''chodní vine se Blanský les. Krásný
blokamenu složenx'. vtšinou bujn\-m lesem
z

horský

tento

heben

porostlý. \-y-

pluje úplné krajinu mezi potoky Brložsk\-m a Chvalšinsk\'m. Poínaje na stran severní Maliníkem táhne se pes Bulova 947. A'()glarovu stnu 850, Albertv kámen 928. pes Rosenberg 939, Hubu
820 a Opií vrch 716. dosahuje nejvyššího bodu na Kleti 1084 m vysoké. Jména vrch Bulova. Huba, Klet vyskytují se již r. 1263 v zakládající listin Zlatokorunské. Xa vrcholku Klet postavena jest 2o /«
vysoká kamenná, kruhovitá rozhledna, zízená z rozkazu knížete
Josefa ze Schwarzenberg na památku \'ítzství u Lipska nad Xapo\' rozhledn
leonem.
této
v pízemí jest byt knížecího hajného,
který se stará o oberstvení turist v každé roní dob v hojném
potu sem docházejících. Vždyf s vrcholku rozhledny skytá se nám
'

arovn\'^

pohled na žírné nivy

vlasti

naší

i

sousední vSumavu.

Ku

stran východní vidíme vysoinu Xovohradskou s rovinou Teboskou,
vyhlášenou množst\ím rybníku. Xa stran severovýchodní a se\'erní
vidíme skorém polovinu vlasti naši; zele les stídá se s etnými
\esnicemi a msty mezi Chýnovem. Jindichovým Hradcem až k S(>1a Píbrami. Západn \idíme velikány Suma\ské od Eisensteinu
poínaje se všemi pedhoími. jižn pak pi jasném poasí velikány
Alpské v Rakousích a Solnohradsku. Vdný, ano unášející jest pohled s rozhledny na vycházející slunce. Podobn v pedveer sv. Jana
Ktitele, kdy po nesetných návrších ohn plápolají - ])álení arodjnic — st házívá se zde mnoho turist, ai)y se pohledem na nezvyklé
divadlo to i)okochali. asné ]iak ráno východ slunce pozorovali. A' pondlí i)ak svatodušní schází se zde každodenn omladina okolní, aby
pi zvucích hudby ve v\-ši loo4 m nad moem tancem do rána se

anm

veselila.

—

1.99

—

Vodstvo okresu zastoupeno jest vtšinou potoky, pítoky to
Vltavskými po levém Wehu. Toliko Blanice ku severu nese vody své
z Liších luk a to z Dlouhé Slatiny, za skelnou hutí okres opouští,
aby vody své nad Pískem v Otav stopila. F Kiišfanova vyvrá
pítok její Zlatx' potok, di^ive Ceschin r. 1263 zvan\''. Z pítok ^'ltavsk\'ch v okresu zdejším zmínky zasluhuje Olšina pramenící se pod
Ondejovem, naptíjí \'A2 ha velik\- rybník Dlouhomostecký a sesílená
etn\'mi potky vody své u Dolní Vltavice do Vltavy vychrluje.
V es. Krumlov topí se ve Vltav Polenice díve Huzny vlastn
Hun\' zvan\% pipomenutý r. 1263, soutok to potok Kájovského,
kter\'' u Javoí se poav u velikém oblouku ku Kájovu ubíhá, a potoku
Ohvalšinskho, jehož poátek jest pod Plešnem, sesíleného potkem
Huským, r. 1263 Rapotscha zvaným. Pod horou Chlumem vyvrá
Brložsk\' potok, pi dolním Kemežskxmi zvanx'. Sesílen Farským
a Novoveským potokem bére se pod Kemží a pod zíceninami Dívího Kamene ve Vltav se ztrácí.
Poloha okresu, jeho nadmoská výška, pahorkatina etnými potoky prorvaná, urují samy lidem jich zpsob života. V horských
hbetech, bujn\'mi lesy pokrytých, jsou tyto lesy lidu pramenem obživy.
buky na Blanském lese skytají dobrého díví ku dlání
devnk, „které prý u Brlohu na stromech rostou" a jiných hospodásk5'ch poteb. Kolem Kištano\'a po celém okolí vyrábí se všeobecn šindel ku krytí stech. Na svazích pi potocích hledí si lid
hospodáství a zvlášt dobytkáství s dobrým vS-sledkem.
l)(jlního
ovocnáství daí se dosti dobe, podporujíc velaství.

etn

1

Dráhy železné v okresu
dle terrainu

i

není.

Proto toliko okresní silnice, které

obtížné jsou, sprostedkují dopravu po okresu.

Rznosti

podnebí a dle toho
zpsob hospodáství. Ylšinou |)anuje tuhá zima, pozdní a mokré jaro. V záí jest zde nejlépe.
V severní ásti žn, otavy, orba a setí musí b5'ti najednou, protože
sníh v brzku napadne a vše by zavál.

povrchu odpovídá

i

i

Hlavním stediskem okresu jsou

v

CHVALŠINY. Mstys tento leží
pkném údolí stejnojmenného potoka,

silnice

a

na

Blanského

úpatí

lesa

^"ystaven po obou stranách
úzké a dlouhé námstí, v jehož stedu

má pkné,
dkanský chrám Pán

potoka

nalézá se od r. T897
patronky jakož
i

dv

sochy

sv.

umlc

Pražských.

faráem

zdejším, stával zde kostel, jest

Že

již

ped

sv.

Máí

Magdaleny. Obraz
mistrovská díla

Petra a Pavla jsou
r.

1293,

kdy pipomíná

se

Konrád

nebot okolí zdejší tvoilo
klášteru Zlatokorunbylo
samostatné panství, které r. 1263 darováno
skému. Klášter sám teprve od r. 1400 osazoval faru zdejší sv5'mi
eholníky, což trvalo do r. 1727. Vedle kostela jest budova, bývalá to
jisto,

-

2ti0

-

jsou obecní úady a spoitelna, která velkým
vládne a zdejší obec vydatn podi)oruje. Nová školní
budova je z nejvtší ásti jejím dílem. Chvalšiny (s 250 oby v. nmeckými) jsou sídlem okresního soudu, berního, poštovního, telegrafního
úadu, notáství, etnictva, okresního v\'boru. ol^ecní spoitelny a mnoha
spolk. O pvodu Chvalšin nemožno nic uritého íci. Ze jsou místem
\'olmi starým, vidno z toho. že poáticem II. pol. XIII. století uvádjí
se jako sídlo panství; r. 1293 nazývá je opat ZlatokorunskS' Herman

Škola,

v

vlastním

umístny

níž

jmním

1

již
msty sem
vesms Cechové a

dokonce
zde

,

a to dosti pokroilým".

V

XIV.

století b\''vali

louky ^Robotíky". „Kamennice" asto v

listi-

nách jmenované dosvduji o tom.
\'ycházejíce z mstyse kolem škoh^ a mlýna, ubíráme se pes
mirný kopec lesem porostIS' do Borové, v níž v 53 domech 225
bydli. Opodál na svahu Uhlíi Borovští, soubor to 1.3 jednot. Mezi
nimi stojí knížecí myslivna. \' krátkosti pijdeme do Hut (6 dom).
B\''vala zde skelná huf již za dob Rožmberských
brusírna na zrcadla,
jak dosud název Brusnj ukazuje. Z hut vidti lze staré zdi. Picházíme na hbet Blanského lesa a odtud sk\'tá se nám arokrásné divadlo.
V zadu vidíme ob vlny Prachaticko-Lhenické pahorkatiny s vrcholky:
Pískov\'m kamenem. A"vsokou Btou. Vysok5'm sadem. Pianem, Buím,
vrchy Haberskými a Klukem, v pedu nižší vlnu s Mackov\'m \rchem,
Velk\'m lesem, Stržištm. Matjkou a Štnicí, v levo pak táhne se
polovice Blanského lesa s Bulovy, A'oglarovou Stnou a Malinikem,
na jichž úboí vine se knížecí silnika (Reitsteig) pojící sídla knížecí
C. Krumlov s Libjicemi u A'odan. Všude zele smrk a jedli, všude
zažloutlé buky, mezi nimiž
modíny s bízami vévodí. Sestupujeme
rychle po silnici roztroušenou po obou stranách vesnicí Janovo údolí,
utvoenou z osad Roh, Strouhy. Rychtáova. Kováova, Kugelveitu. Jaronína a Sedmichalup. celkem o 1% domech s 1161 obyv.,
z nichž pes lOO jest národnosti eské. První osady, po nejvíce jednoty
byly pvodn chalupy drvoštp, kterým dovolil kníže Jan z Eggenberk poátkem X\^1I. vku se zde usaditi; teprve pozdji byly jim
v\''kupem v ddiný majetek odevzdány. Vyrábí zde vtšinou devnou
obuv. Kugelveit, Jaronín a Sedmichalupy jsou staršího pvodu a proto
také zámožnjší. S vrch nad tmito jednotami naskýtá se perozkošný'
pohled na dolinu C.-Budjovickou a Hlubockou.
Veškery ty obce nmecké jiolokruhovit objímají jedin\' eský
koutek okresu, jakoby jej chtly pohltiti a také k tomu smuji. Jsou
to eské vesnice Brloh, Nová \'es a eské Chalupy. Pekrásn\'
pohled na Brloh jest na silnice, po níž z Chvalšin kráíme. \'idíme
kostel a kolem nho školu s jednopatro\ými domy. Brloh vesnice
s 99 domy. na potoku Brložském ležící, s nkolika jednotami, jest
sídlem pošty, tytidní eské a trojtídni nmecké školy. Škola pi-

Xmc

i

i
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pomíná se již poátkem X\'ÍI. vku a b\''vala vždy utraquistickou.
Teprve rokem 1870 rozdlena jest,
v téže budov ob školy se nalézají.
Zdejší farní kostel sv. Simona a judy založen byl poátkem
XIA'. století od pana Petra z Rožmberku, chová v sob cennou sochu
devnou sv. Ondeje, dle úsudku znalc z XV. století pocházející,
která díve b\'vala v kostele v nedalekém Kugelveitu. Vesnice sama,
patíc s Xovou Vsí vždy pod panství pán z Rže — a proto se neponmila
dostala dne 28. záí 1418 právo odúmrt. Sem pifaena
jest Xová Ves s Ces. Chalupami, mezi obma vlnama pahorkatiny pi

a

—

potoku Novoveském ležící s {50
polním hospodástvím
dláním
i

domy

a obyvatelstvem

devné

(na 700

lidí),

obuvi se živícími.

Kolem mlvnu Cvrkova modern zaízeného octneme se brzy
u kapliky sv. Ondeje, kde opodál nalézají se zbytky njakého píkopu, a kráejíce kovinami, etnými pvci obývanS'mi, blížíme se ku
zbytkm král. hradu Kugelveitu, z nhož toliko píkop ve skále tesan\^ zbyl, pes njž vedl zdvihací most z hradu ku vlastní hlídce, z níž
toliko základy na \vsoké skále zbyly. Po hradu tomto s dovolením
krále Karla IV. postaveném nezbylo nieho. Bylf rozboen r. 1.394 od
pán z Rže. Hned vedle nalézá se ves Kugelveit, k níž patí hájovna Pasák s Xov\'m Kugelveitem, vesms to jednoty. Celkem
ve 24 domech bydlí tu 158 Nmc. Uprosted nalézají se zbytky
jakož

kostela

klášterního,

mníkm

a jest obydlena.

i

kláštera,

Paulány a stavba dokonena
uje.

\'

míst zdejším

století zanikla,

z

ehož vtšina

Klášter tento založen dne

b\''vala

r.

1514, jak

ve

W\.

5.

kámen nad

století

protože v Brloze a Ktiši nové

fara.

far^^

náleží

soukro-

dubna 1495 pro
fortnou

která ale

dosvdv X\'.

zízeny byly. Odtud

pochází B\>í zvon na zámecké vži C.-Krumlovské.
Po silnice na úpatí Sibeniáku (785 m) bžící, picházíme
\o hodiny do

za

Velké Smede, vesnice to ležící na kižovatce silnic.
s 26 domy 218 lidmi a školou od r. 1705 jest prastará

Vesnice tato
z konce XII. století pocházející.
Náležela osadou ku fae Kugelveitské
ve XIV. vku. Nedaleko odtud k východu jest Malá Smede, vesnika to o 23 domech, v nichž 141 obyvatel vtšinou polním hospodástvím se obživuje. Pomry tytéž vládnou v blízkém k zá|)adu ležícím
Dobrokov s 23 domy a 159 lidmi. Silnice tudy vedoucí táhne se
blízká jednota Mejták dosvdpo bývalé zemské solní stezce, jak
rybníky
mal\' mlýnek ížkv,
Velké
jest
pod
2
uje. U
vSmede
jehož stejnojmenní pedkové právo mlecí poátkem X^TI. století od
esk\',
posledního pána z Rže si zakoupili. Pergamen o tom,
chová se co upomínka v rodin nmecké. Kolem mlýnku toho vede
nás silnika lesem do vrchu, za nímž prostírá se Ktiš, vesnice to
s chrámem sv. Bartolomje, r. 1310 od biskupa Hermanna Prisirienského pi nov založené fae posvcen\''m. Jest zde .35 dom kolem
i

a

—
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postavených, v nichž 25(> Hdi bydU. Alirao íaru. školu, poštu
spoitelna pistuhasisk\' a velaský spolek, k emuž
jsou' zde
puje. S blízké Mackovy hory vede vodovod do nádržky u kostela postavené. Opodál na potoku Brložském stojí starý, nyní uméleckN'
mlvn, pod nímž voda z tohoto potoka, prodaná bratími Castolary na
Kremži poátkem XMI. století, ástené ubíhá do Chvalšinského
potoku. Škodná voda v as píval bží ku vesnicím esk\-m. stálá
a neškodná oblažuje nmecké Chvalšiny. Ktiš bxvala za asíi Rožmberských sídlem rychty, k níž náležely dosud sem pifaené a kolem
ležící vesnice a to: Malá Ktiš na svahu Mackovy hory. Stará
H u f, R o v e n c e pod Malým Plešnem ležící, M a c k o v a Lhot a.
kterážto jméno své obdržela od Macka ze Ktišky, majitele dvorce

kostela

i

i

pipomenutého v listin ze dne 2(). íjna 1387: patila sem také
Tisovka. Miletinky na Zlatém potoku. Kižovice. Ostrá Hora
a Sádlná na svahu Plešna.
Ze Ktiše vede nás cesta lesem pes Tisovku a odtud pi dosti
tamtéž,

velkém stoupání pes Markov ku Kišfanovu (fara, škola, poštatelegraf). Jest v ní sice 186 domii, ale vtšinou jednot, v nichž bydli
953 lidí. Poátek vesnici této dán od knížete Jana Kristiána z Eggenberku. Pán tento rád honival v lesích okolních a bydlel \-ždy v mynyní nádhern postavené. K jeho obveselení picházíval sem
Janek, klerx- znamenit napodobil kokrhání kohouta a pi tom
rzné špr\-my provádl. Za odmnu dal mu kníže tolik |)ozemku,
ovšem lesem pokrytých, co by chtl. Janek si jich zabral co nejvíce
a asem jich vtší ást odprodal; tak položen základ vesnici, která
v brzku vzrstala. Obyvatelstvo zdejší živí se kácením díví, dláním
šindele a de\nho drátu neb lámáním granulitu a jeho spracovánim
slivn,

jakv^si

ve žlaby, schody a dveeje neb pomníky. Krásnv kostel Jména Pána
Težiše byl 1799 posvcen. Odtud a z vedlejší školy jest pkná vyhlídka
na Pií-i
na údolí Blaníce, pohraniní velikány Šumavské, jakož
louky. Všude kolem velké husté lesy, jen málo žírných polí. vesms
to majetek vévod .-Ivrumlovských. Po veliké oklice vede nás silnice
i

Ebenavy. vesniky

domy

99 lidmi, o niž s jinými okolspor
po 35 rok mezi klášterem
ními vesnicemi ve XIV. vku veden tuhý
Zlatokorunským a proboštem Vyšehradským, pánem to na PrachaNedaleko odtud za lesem na íce Blanici sklárna Arnoštoticích.
vice se školou. Založena byla r. 1804 továrníkem Blechingrem. když

do

to

s

I

I

zde knížecí iditel Arnošt Mayer pozemky byl vykázal. Od r. 1862
zízena pi huti f)arní brusírna. \Vrábí se zde stolní nádobí a

mu

rzn

sklenice.
Ku Kištanovu patí obcí vesnika Schoberstáltcn se
zbytky skeln hut. dále Chlumany s bývalou sklárnou a Brou-

kárny, domky
krovce a \'lí

nedávno postavené ])ro lid. aby
Jáma pod líysí horou CXSOmi.
to

sbíral

škodliv

—

—
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mírnr stoupající pijdeme
do Ondí-ejova se 40 domy po vysoké planin, pi^es 1000 m nad moem,
roztroušenými, v nichž 206 lidí bydlí. Jest sídlem fary. školy a pošly.
Kostel zdejší Navštívení Panny Marie, po zpsobu alpsk5'ch staveb,
má šindelem zakrytou stranu severní od základu. Pochodí z r. 1728
od knížete Adama ze Schwarzenberka. Xad vesnicí u lesa jest špitál
pro 6 mužských a 7 ženskxxh chudých služebník knížecích, kteí zde
plné zaopatení mají. Založen pvodn pro 6 osob od knížecího dvorního rady Adolfa z Frangku, k emuž knžna Eleonora týž poet pidala a r. 1732 nynjší budovu postaviti dala. Odtud skytá se krásný

Kolem myslivny Kišfanovské

silnici

pohled na Želnavské hory, zvlášt na blízké Liší Louk\'. K vesnici
tlo patí Nová Véska. Po svahu Liších Luk a okolní planin rozložena jest obec Star\' Špiák, k níž patí Špiák Nový. Rain.

Hinterhaid, Goldberg a Kvtná, celkem se 149 domy, v nichž
lidí bydlí.
Vesnice Kvtná s 2tídní školou povstala v XVIIl. stolelí, kdy povoleno drvoštpm
„Noví Lesáci" zván n zde chalupy si
Uhlíi. Obyvatelé po celé
Vitšovští
liostavili. Opodál Špiáku jsou
tlo planin hledají vesms výdlku v lesích, pi tom nuzné hospodáství obstarávajíce. Pedevším hledí si chovu dobytka. Z Ondejova
silnice vede po svahu obou Plešen; s druhé strany hrd vypínají se
oba Chlumy. Pi silném pes .300 m sestupu kráíme u veliké oklice
Inijným lesem, nechávajíce stranou ves Graben, až octneme se
v Tebovicích s I. domy a I2(» obyvateli, vtšinou polním hos]Kjdástvím, chovem dobytka a ovocnástvím se živícími. Piškoleny jsou
do blízkého Bezoví ku. A^esnice tato leží na b\''valé zemské solní
778

'

stezce a bývala

zastávkou pro soumary.

Díve bývala eskou

a pi-

faena do Ktiše. Nedalek\'' mlýn pipomíná se již r. 1483 co Prunnsmolitor. Pod obma Plešny beze všeho stoupání vede silnice pes
Lomek, opodál Vražic, odtud stihneme farní obec Vítšovice, kde
se školou 33 domy s 194 lidmi se nalézají. Za dob císae Josefa II.
zízena zde byla lokalie. která r. 18,57 v samostatnou faru pemnna
Jablonce do Poln vedoucí prochází stedem rozsáhlé obce Mladoovské, založené po svazích A'itšovské pahorkatiny. Tvoí ji vesniky A^eselí, Myšany, Javoí.
Bláto a vlastní iMladoov. Vracejíce se k Chvalšinám, picházíme
do Brotice Nm., která s Broticí es., Bezdkovem, Bevništm
kolem hory Bevništské (894 m) rozloženými jednu obec tvoí. V Brobyla.

Sem

náleží

Praké.

Silnice

z

N. býval dvr, jehož držitel Petr s paní Annou již r. 1479 co dárcové kostela Polenského se pipomínají. K jihu kolem potoka Kájovského rozprostírá se obec Švíba, utvoená z vlastní vesnice Sví by,
z Kováovic a Stžerova, jichžto územím vede železná dráha, aby
tici

Hoiky

na svahu stejnozase hned okres opustila. Na silnici leží
pod
Beníkovice
nimž
náležejí
k
výšky,
jmenného vrchu 111 m nadm.

—
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Vvsok\'m vrchem (718 m)
byly

oljcí

ležící a B\''Iovice. Všechny tyto vesnice
vku.
Rychlým krokem blížíme se ku starobylé osad Boletické, k níž
pati Dolany a Poclvoí. Boletice náležejí k nejstarším osadám

v XIII.

již

celv'ch Jižních

ech

a b\'valy

stediskem korunního

na blízkém vrchu Hradišti (Raziberg)
po hrad jsou nepatrné. \c vesnici

sídlící

jest

nad nímž
Zbytky

statku,

kastellán vládl.
škola.

Fara

pi-

zdejší

svdkem uvádn jest Jindich, fará zdejší
ve smlouv kupní, dle níž obané zdejší odkoupili 10 jiter pozemkii
od pozdjšího dvoru Kenové. Farní kostel
s farou nad vesnicí
postaveny, sv. Mikuláši zasvcený, jest budova stará. Pi
napomíná se

již

1293.

kdy

i

nm

bývalý to píjvodní kostel. \'ž sama. postavená z tesaných kameníi. má na svém vrcholí stechu s okrajem
daleko pes zdi sáhající, což jí
zvláštní podoby podává. Odtud jest
pkná vyhlídka na kotlinu Chvalšinskou a ceK' Blanský les. Na silnice kájovské u])rosted žírných pozemkii knížecí dvr Kenová.
Byla to pvodn klášterem Zlatokorunským založená ves Nm. Kenová, která majestátem krále Vladislava II.. r. I5(»y dostala se v držení
panu Petru z Rže. Roku I6()9 zízen z vesnice dvr panský a usedlíci
zdejší osazeni jinde. Nedaleko na silnici Chvalšinské u potoka
Chvalšinského leží
Kenová, k níž patí Lazec, ves na
í\])í\{\
stejnojmenného vrchu, posledního to výbžku lesa Blanského.
Nedaleko Lazce vyhlášen\' granulitovx' lom. K místu tomu i)atí
hájovna na Kleti.
lézá se

gotická sakristie,

i

eská

i

Od Keno\'é ubíhá
ku vyhlášenému

silnice

kolem umleckého mlýna Slechto\'a.

ervenému Dvoru, zámeku

a dvoru knížat ze
Schwarzenberk, o jehož založení není uritých zpráv. Již v XVI. století stával zde zámeek s bažantnicí.
Ale teprve r. 1756 a následujících za knížat Sch\varzenbersk\'ch rozšíena Ijudova ta a okrášlena
nádhern, že nyní úpln hodí se ku letnímu knížecímu jtobytu. Zámek

sám

jest

zdoben.

budo\-a jednopatro\-á a vnitek jeho
^' kapli

sl^ého kláštera.

to

nádhern malbami

vy-

nalézá. se mnoho starožitností z bývalého KugelveitKolem zámku anglick\' park s rybníky, v nichž vodo-

trysky umístny, bývalou bažantnicí, hájovnou, selskou chalupou, š\ vcarsk\-m stavením se stájí, kde
koupelna zízena je, a oln^dlím zahradníko\-ým. který \c velkých sklennících o výzdobu zámku peuje.
i

Nedaleko odtud na úpatí lesa Blanského týí se krásná kaple
druhdy hrobka .Schwarzenberská.

\^altro\a,

Jan

Elias.

-

LVI.
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OKRES PLÁNSKÝ.

Okres Plánský ohraniren jest západrK" hranicí íšskou a zemskou.
ili Bavorskem a Horními Rakousy, na jihu okresem Vyššcbrodským.
na východ pak okresy Cesko-Krumlovsk\m a Chvalšinským. na severu okresem Volarsk\'m. Míí ,'!72 /:m'\ z nichž vtšinu zaujímají lesy
a to vtším dílem knížete ze Svarcenbergu. \' okresu zdejším jest
69 osad s 1743 domy, které tvoí H) politických obcí s 16084 lidmi, až

na malé výjimky vesms národnosti nmecké. Celý okres po
délce rozdlen jest
kou \"Itavou ve

V-A JOS.

SL-itÍL-|.

e-

dv

skorém stejn veliké
z nichž pravá je
horstvem a lesy prostoupena a proto málo

ásti.

Levá výobydlena.
chodní ást vykazuje
již

mnohem

více osad.

a

také v severní své
ásti hojn lesy jest
pokr3'ta.

Západní
okresu tvoí

hranici

mocné

horstvo Šumavské, jež
na všechny strany se

okresu
dává podobu a tvánost horské krajiny
zde nižší, onde vyšší,
rozprostírajíc

a

vytvouje

nesetná

pi tom

údolí

rzné

hloubky, šíky a délky.
Po všech vrších vidí-

me

stále

nemnící

jKZERO

plOckensti-:in.skí':.

se

a

zde onde \-idíme lysiny, které ale novx-m
podrostem zarstají. Jsou to zbytky ohromné spousty, jež zde nadlal
v letech sedmdesátvch brouk lýkožrout s píbuznými sosnokazem
a devokazem. kteí na tisíce /la krásných bujných les zniili. Podobných škod natropil zde vichr v listopadu 1875. který 55.000 m-' díví

zele

hust\'xh

lesij,

i

20b
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optl v íjnu 18/6 práci s\ou dokonal. I bekyn mniška
hrozí neustále zkázou lesm zdejším.
Šumava jižní, žulové to pohoí, jest mocny horsk\' heben, kter\vvsluijuje za hranicemi Hohensteincm l.'i.'^(). táhne se pes Tístohnik
\'M
a stoupá na I302 m. Rozhraní Bavorska, Rakous a Cech vykazuje
porazil,

a

I

m na Plockenstein, na nmž
podob zdi. Nedaleko týi se
obelisk nad jezerem, které má 1090 m nadmoské v\'šky.
sám na strmé skorém stn 248 m vysoké jest ve výši

jen \:V20 m, kdežto

hned znamenáme \'MH

nakupeno mnoho

žulov\'ch

Stifterv
Obelisk
F..1. Jar.

balvan

v

nadm. 1311 m. Jezero jest
zbytkem dob}' ledovcové,

a

Br..ž.

nkteí
dají

skal

jako Hochstetter hle-

pvod
;

ty

jeho ve sicení se

pr\''

udlaly mohut-

nou hráz pro budoucí jezero.
opateno splavem a stavidly ku plaveni díví. Okolí

Jest

jiízera

toho.

kého,

jest

as 13 ha

snad

veli-

nejmaleij-

njší místo celého Pošumaví.

zvnil svými spisy eenv' Vojtch vStiíter, rodák

jež

Plánský. (Zemel dne 28.
ledna 1868 v Linci).
Od jezera klesá výška
Šumavy k Reischlu 1283,
Lehzeltenbergu 1049, Hochwaldu 1044 m. Jihozápadní
svah jest mnohem nižší, maje
u štiíiy 883 m výšky nadm.
\'

etzu pohraniním vypíná

se dále Hochfichtel 1337,

již-

nji pak pechod u Glockelbergu 860, kudy vedla solní

HREBí;X POHOIÍI PLUCKENSTEINSKIiHO.

stezka kláštera Zlatokorun-

Kolem stoky Švarcenberské, ku plavb diví do Dunaje sloužící,
nalézá se ku \'Uav mnoho kopc, které výše pohraniní nedosahuji,

ského.

ásten

rozjako Želnavské hory na levém Povltavi v okresu zdejším
ložené. Jsou vesms porostlé tmavými a hustými lesy, v nichž jen málo

škodné

zve

se vyskytuje.

Krásn upraveny

užitené, za

to ale

jsou v nich

prseky a cesty a vesms tabulkami a nápisy opateny.
ekou okresu jest Vltava, jejíž zídelní potok Studená

Illa\ní
\'lta\a

tvoí

dosti

severní

hranici

okresní

od

vesnice Tuset až

po stok

-
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Teplou pod Humwaldem. Takto spojená Vltava vstupuje
rovnobžn\''m s hranicí
aby jej tokem svým
zemskou v etných oklikách slatinn\'mi luinami a ikiolím \—'lkm širokým skorém ve dv polovice rozdlila. Spád eky této jest nepatrný:
obnášif 28 m pi délce skorém 26 km. tak že se nám zdá, že voda v ní
etné ostrvky a rašeliništ tvoí. Potoky Jezerní, Hefenstoji, a proto
kižský. Hiittenhofský, Mayerv, ervený díve Pestící neb Ježovou
zvaný, sbírají vody své na hbetech pohraniních, aby Vltavu s pravého behu posílily. Potoky ty vesms napájí Švarcenberskou stoku.
Po levém behu sesiluji A'ltavu potoky vtšinou na Liších lukách
vyvrající a to Hintrinžský s Lustigov\'m. Sumberský, Perneck_v, Píhlovský (Schiittenbach), Jelemský (Reiterbach), Bliženský a Lukavický. Hlavni ale mezi všemi jest Olešná, vyvrající tamtéž, která
protéká 182 ha velik\'' rybník, aby pak sesílena etnými pítoky tuhovým údolím se vinula a pod Hirzovem ve Vltav se stopila.
A'eliké dležitosti jsou slatiny zdejšího okresu, které kolem celé
Altavy jsou rozloženy. Slatiny tyto. pokrytv mechem rašelinníkem,
v krátké dob pohlcuji ohromné spousty vod v dob píval, pomalu
je vypouštjíce. Jsou to pirozené nádržky, které stále potoky s AHtavou
napájejí. Nejvtší slatina Mrtvá leží mezi zídelníma potoky, menši
pak u Šénavy, Sumberka a Radslavi se rozkládají. Rašelina dobývá
se toliko u Bližn, kde se ron 700.000 cihel, u erné, kde pes 2 mil.
bork se vyrobí. Horstvo zdejší náleží po vtšin prahorám, složeno
žula jest v nich hojná. Želnavské hory
jest vtšinou z ruly. Ale
složeny jsou z ruly živcové. Mezi nimi táhne se pruh tuhy. která zvlášt
u erné a Mokré se doluje. Rula sama místy pechází v amfibolit.

s \'ltavou

na okres

tém

zdejší,

i

i

Z

ves zelenavý,
hoec šumavský,

rostlinstva jako zvláštnost vyskytuji se olše zelená,

vrba velkolistá, protž

vesms
jezerní.

lesní, starek chlumní a horský,
ukázky kvten\^ Alpské. V jezee samém hojná jest šídlatka
medvdi, z nichž poZe zvíeny bývali zde \lci. rysi, ano
18.% zde zastelen a nyní sbírky na Ohrad u Hluboké zdobí.

to

i

slední

r.

Hojná

jest

i

sova uralská.

vesms Nmci, až na málo Cech, je nábožn\' a vzdánárodnostních boj; drží se houževnat zvyk po otcích zddných.
Mluví vesms náeím dolnobavorsk\'m. Živí se vtšinou prací lesní
neb polním hospodástvím, pi emž nezanedbávají ovocnáství. Dobytkástvi prospívá velice pro hojnost luk a dobrou píci. U sklárny
Josefodolské, u erné a ^k)kré obživují se okolní dobýváním tuhy a
jejím odvážením neb kopáním bork. Zvláštní zmínky zasluhuje továrna
na resonanní desky u Tuset, založená r. 1828 od Bienerta, která zasílá
vxTobky své do celého svta. Kmeny smrk pes 100 let starých
zvláštními pilami rozeží se na prkénka 2 m dlouhá o 5 cm šíky.
Prkénka ta znamenají se íslicemi, v jakém poádku odíznuta byla,
Lid zdejší,

lena'

abv

V

je

jižní

dynk

pak houslai
ásti okresu

vybrali

si
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nich hudební nástroje

mnoho tkalc

jest

pipraviH.
hospo-

a oblíbeno jest u našich

Okresu zdejšímu na dležitosti pomohla
etné silnice
Budjovic do Želnavy jdoucí, jakož
udržované v dobrém stavu podporují spojení s dalek\-m okolím. Steplátno

železnice

z

z

okolí Hirzova.

.

i

diskem celého okresu

PLANÁ

je

Jest to mstys ležící pod
\rchem. jest sídlem soudu
notáství, pošty
okresního zastupitelstva. Jsou zde spolky zpváck\',
o vzdlání lidu
hasiskS', vysloužilc, turistick\-, okrašlovací, které
s mšanskou chlapeckou školou peují. V míst nalézá se za krásnou
kašnou starobylý farní, od r. 1895 dkansk\^ kostel sv. Markéty. kter\'
se

182

Dobrovodským. díve

domy

a 182i obyv.

eeným

\'ilk()\-ým

i

i

i

1384 co chudx' se
Bolestné Panny Marie,

již

r.

pipomíná.

posvcený

Nad místem

v

r.

1779.

jest

Místo

poutní kostelík

samo

jest

pvodu

staroslovanského a darováno 1263 klášteru Zlatokorunskému co ves
Planá pod Mtkovou horou. Majestátem císae Karla lA'. 1349 povýšena
na mstys s právem jednoho v\-roního trhu. Tudy vedla zemská
stezka, po níž vozila se sl z Pasová. Když ale Prachatití stížnost si
vedli poukazujíce ku Zlaté stezce, pán Jan z Rže obeslal zdejší obany,
aby se listinami vykázali. To když uinili, posly pán do vzení uvrhl,
majestáty ped jich zraky rozezal, a nepustil jich, až se jménem obce
stezky zdejší odekli. R. 1568 dostalo místo toto znak: ..na stíbrném
štít v právo obrácenx- medvd, sedící na zelené hoe a v pedních
tlapách ervenou ptilistou rži držící". R. 1581 osvobozena od úmrl
proti placení dvojnásobného desátku a robotám. Zde se narodil dne
23. íjna 1805 básník a zemský školní rada A'ojtch Stifter. který zvnil
zdejší krajiny svým dílem: -Hochwald".

Opodál Plané vesniky Lhota Pední a Zadní. A'ýchodn
leží pod Rossbergem (868 m) Jelma, která v letech 1680—1730 nkolikráte morem vyhubena byla. U Vltavy J e n š o v. Je to rodišt Dra
Martina Pleischla. lékae a profesora universit v Praze a Vídni. Kráejíce
silnicí stromoadím zdobenou, k severu se táhnoucí, picházíme k Píhlovu. nejliohalší to vesnici celého okolí, a nechavše stranou Maiiavu
i

Nmeckou

Maavu

eskou, vesnice to starého pa vzdálenjší
vodu, jdeme po rovin k Perneku, jehož obyvatelstvo díve plátenictvím se živilo. A' levo u A'ltavy leží ves Hory. U vesnice nalézá se
ve A'ltav spalv. kde díví ekou piplavené se vytahuje a ku blízké
stoce Švarcenberské se dováží, aby odtud do A^ídn se dostalo, ímž
okolí. Silnice vede pi znanjším
pod vrchem Hausbergem, kdež jsou zícenin\' hradu Hradišt zvaného, pod nímž ped 15. vkem vesnice A^alti rs tiít,
Cristanstift. Purkstal se nalézalv. Silnice dovede nás do blízké

hojného výdlku dostává se celému
stoupání

—
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Zelnav}', farní to obce s chrámem s\\ Jakuba již r. 1463 pipomínaným.
Nynjší budova pochází z r. 1712. R. 1732 iní se první zmínka o zdejší
škole.

Jest

zde 36

Olivetínem

d.

a 379 ob.

Vltav

K

místu

tomuto

pati^í

Parkfr^d

onch

z
22vesnic,
v srpnu 1360 zabral neprávem Dtich, Vyšehradský probošt a po
dlouhých jednáních v
konen r. 1395 je pvodnímu pánu, klášteru Zlatokorunskému zpt propustil. Želnava hodí se výborn jako
konená stanice dráhy Krumlovsko-Želnavské (jež má být odtud dovedena do Volar) za východišt pro turist}' do jižní Šumavy. Nedaleko
na silnici leží Sumberk, vesnice pvodu prastarého. Iv Hintringu, na
farní ves S o n o v s obecnou školou. Opodál na
sever odtud, náleží
úpatí Liších luk Uhlí kov, ves založená r. 1822 od kniž. úedníka
Uhlíka pro drvoštpy. Celé zdejší okolí zakoušelo útrap vojensk\''ch,
zvlášt v dobách Švéd, kteí zde u Sonova mli ležení na polích eených Schebelhaid. Lid utekl a skryl se
s majetkem v blizkNxh
lesích. Zanechaného hlídae Švédové konm usmýkali; mrtvolu pozdji pohbili pátelé, jak o tom kaplika u silnice svdí. Na pravém
behu Vltavském Grasfurt. Nedaleko odtud stékají se Studená a Teplá
Vltava. Silnice zaboí v levo a vine se uprosted hustých les kolem
Studené Vltavy, až pijde do Smolné Pece. Díve pálili zde kolo-

s

pi^i

jež

ležícím. Místa tato byla

ím

i

i

maz

ze smoly.

Paleka

Kolem erného Kíže a hájovny
vede nás cesta do
Tuset, vlastn „Tu sed," jak ekla matka synu svému neposlušnému
rytíi, jemuž opodál za ekou na skále hrad vystavla. Vesnice vy-

•

stavena v XVIII. vku pro 6 rodin plaveck\'ch, kteí mli dbáti o istní
Vltavy a plavení díví, zaež jim udleny rzné výhody, protože
ohromných mli škod od velik\'ch stád jelen, kteí zde divoce žili.
Nalézá se zde také uvedená továrna na resonanní desky. Nyní obrátíme kroky své k jihu a po silnice octneme se v Neutalu. U vesnice této poíná se stoka Svarcenbergská spojující vody Vltavské
s Dunajem. Lldlána byla r. 1789 od ingenieura Kosenauera nákladem
knížecím, ovšem ne v takých rozmrech, jak ji nyní spatujeme.
R. 1821 udlán tunel v délce 409 m o šíce 2'5 m a tolikéž vysokv^
a konce jeho krásným portálem uzaveny. Stoka sama poíná se
v potoku Svtlé ve výšce nadm. 918 nu i^rotéká eeným tunelem,
dále kolem nové Pece, sklárny Josefodolské ku Gltickelbergu, kde pekroí zemskou hranici, aby po krátkém bhu zakonila v potoku Bukové, která v ece Mlze, pítoku to Dunajském se ztrácí. Délka celé
57"84 km o
stoky
m hloubky, 2 m šíky pi spádu 4'41 m pi
1 km
délky. Po celé trati nalézá se mnoho stavidel, aby stoka napájela
se vodou potok, pes nž vedena jest pomocí most.
Pi eené

mí

stoce

jsou

neustále

\

Hirschbergen,

kolem

eené

sloky

vesnice
bžící,

r.

leží

1794 povstalá.

Na

N

K

o v á

P

e c.

silnice
ní náleží
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Nové Chalupy.
se 14

d.

Jest

nejmladší ves

z

r.

Strá

opodál

1848;

oby v.

119

Minuvše pi stoce

hned Pallingerovu

G

to

—

r.

Hiittenhof

s

bývalou skelnou

1822 založenou skelnou hut

vidíme

hutí,

vjosefodole

a za

ó c k e b e r g, Farní kostel sv. Jana Nepomuckého jest krásná gobudova z r. 1876, kdy starý r. 1788 založen \' kostel s polovinou
vesnice požárem byl znien. Vesnicí touto vedla zemská stezka, po
Zde dávalo se zvonem znamení soumarm, že
níž pivážela se sl.
pekroili hranice zemské a odtud název vesnice. Odtud ubíráme se
lesem do
na a kolem vrchu Httl)ergu (842 m) do S to g e nni

1

1

tická

Raí

Fot. Jar. Brož.

\'UDNI P1L.\ U HIRSBERKU.

\v

a

1

d

u,

založeného

r.

17.^2

pi skelné

Mayerbach

nalézá se roz-

huti. AMjlizkosti

sáhlá slatina, kolem niž rozloženy jsou vesnice

(í

a

i

s

1

e

i

t

e n,

Zá

r

o v,

od iditele Arnošta Alayera založená a F e sh e m.
Xa slatin té dobývají se borky, které vesms upotebí se
v blízké sklárn. Za slatinou vypíná se mstys Hirzov. nyní dle nr.

I8()6

1

i

i

meckého
sv.

VLTAVICÍ DOLNÍ zvaný, s 46 d. 440 oJjyv.. s farním kostelem
založeným již v XIV. stol. Xa ztlejší škole psobila
—
1717
1835 nepetržit rodina Liebenwein. Místo samo založeno

Linharta,

v 1.
bylo od Hrza, purkrabí Zvíkovského,
statek až ku

Hoikám

zemelého

r.

1275.

který zdejší

se rozkládající se svolením choti své klášteru

Zlatokorunskému daroval a tak druhvm

jeho

zakladatelem

se

stal.

—

V

dobách pozdjších byla zde

se

znakem
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povýšeno na mstys
spojen\'ma erven_vm mostem
v modrém poli*. Rašeliništi stihneme odtud Bližn, vesnice pod
Haselbergem (804 m). Jest to staré místo, již v 13. vku ,Na blizmerch'
pipomínané. Nedaleko odtud pi \'ltav Radslav a Jestebí. knížecí
dvr. Ze zdejší slatiny dobývá se ron 700.000 bork. Silnice lesem
pes vrch vede nás do
neb Naeradce s 39 d. ,529 oby v.
Kostel zdejší Panny Marie pochází z Josefínské doby, kdy zde r. 1787
zízena byla localie. V okolí dob\'vá se ron pes 2 mil. bork, které
se v blízkvxh tuhových dolech a pivovae spoteluijí. Tuha zdejší zasílá
se vesms do Anglie, odkudž peištná k nám co cizí zboží zpt pichází.
Na silnici Plánské úhledná vesnice
starého slovanského
pvodu. Na vyvýšeném míst, kde nyní statek Uibritoma hrd se vypíná, stával díve dvr, z nhož pocházel r. 1408 pipomenutý Albrecht
z Hrky.
Týž ml na své peeti helmici s koskou hlavou. Opodál
vesnice stojí Karlv
díve Paulínv, zvaný dle svého
majitele Pavla von der Wiesen, jenž jej koupil koncem XIV. stol. od
kláštera Zlatokorunského. K severu silnicí picházíme do Mokré,
vesnice s 20 d. .345 obyv., kde se také tuha vydatn doluje. K místu
tomu patí Slávko vice a
nov. Kolem obou ložisk tuhy rozložena jest obec Plané, k níž patí Ha vím a. Neustift. celkem 26 d.
:

„Vltava

s

celnice.

R.

1684

obma behoma

erné

Hrka

Dvr

Hub

s

213 obyv..

obec

dále

M

u c k o v.

Emmern,

F

i

s c

h b á c k e

r n,

Hossenschlag

a Kramolín.
Silnice prochází dále pol. obcí Lšlínem. utvoenou

osad Lstí nu,
Kyselova. pipomínaný
z

Kyselova. z nhož pocházel zeman Kamar\'t z
koncem 14. stol., K v
u š n u. D
o c h o v a a Poln, dále obcí
Mýtem, utvoenou z M\'ta, kde bývala ped XVI. stol. celnice,
Záh
n
H o s n o v a, Jankova a Skalného. Okolí toto,
t

I

i

t

í,

í

t

i

okresu od Vltavice D. poínaje patil ku panství
Hrzovu. Purkrabí tento pocházel z PorS-nska a za platné služby králi
v3fkonané dostal tento statek, jejž pak klášteru daroval. Jdouce z Poln
silnicí ku Plané picházíme do rašelinišf u rybníka Dlouhomosteckého,
132 ^a velikého, protékaného potokem Olšinou. Horky se zde hojn
dobývají. Na horním toku Olšiny pod Lišími lukami leží farní místo
Jablonec. Fara i kostel sv. Kíže pocházejí z r. 1787. Hlavní oltá,
jakož
kazatelna vzaty jsou ze zrušené kaple Sepekovské u Milevska. Kolem r. 1648 trplo velice okolí zdejší od Švéd, kteí zde
okolními lesy kryti zle hospodaili. K místu tomu patí Lhota B o zdova a Loutka. Potok Olšina ubíhá smrem jižním mezi etn5'mi
slatinami, topí se v eeném rybníku, jejž u D I o u h 5^ c h M o s t ,
spolu

i

celý pruh

i

díve Olšina zvan\'ch, staré to vesnice, opouští, dále kolem Olšová,
panského dvoru, patícího do vesnice Žlab ku, se plazí, aby se pak
ve Vltav

stopila.

—
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Vesnice Dlouhé Mosty b\''vala majetkem kláštera Zlatoona v XVI. stol.
korunského. Jako vtšina okolních vsí odcizena jest
a dostala se v poddanství pán z Rožmberku. Za opata Zlatokorunského
Jiíka Taxera r. 1568 dostala se opt v držení kláštera zámnou za
ves Lhotku u C. Krumlova, z níž pán Vilém udlal si Nov5' Dvr.
sedláky zdejší vyhnal a polnosti kolem Olšiny jim vykázal. Obyvatelé
tito museli pak hlídati zdejší klášterní rybník. vSmrem ku Plané procházíme vesnicí Oticí. kde jest sídlo jednotáské pojišovny proti ohni.
rozšíené velice po okolních okresích. Nedaleký H o d o v je sídlem
fary
školy.
Patentem císae Josefa II. zízena zde r. 1787 localie
a postaven nynjší farní kostel Xejsvtjší Trojice. Vesnice jest pvodu prastarého, r. 1581 dostalo se jí od vrchnosti práva odúmrtního.
Nedaleko strmí vrch ecen\' Provi, kde pásávaly se ovce. Název
sám je zkomolenina eského: „pro ovce". Ye vesnici té narodil se
1834 Dr. Matj Pangerl. kterv^ velik\''ch zásluh si získal pro djiny
r.
Jižních Cech. vydav a pracn sebrav veškery listiny klášter Zlatokorunského a ^'všebrodskho.
Jan Elias.
i

i

LVU.

OKRES VYŠEBRODSKÝ.

Vvšebrodsko
Co vzpomínek radostných a trudných pojí se
k pojmu tomuto! Pro nás však jen trudných. ..^' kraji Cechm urvaném"
mohli bychom nazvati naše kapitoly. Snad správn. Ten zastrený
hort-ký kout naší vlasti. obývan\'' dnes výlun kmenem tolik nám
nepátelskS^m. jehož expanse a panstvichlivost zaboující až k nejzazším extrémm brutality, k vyhlazovacímu boji národnímu, nemá ani
!

hned pikladu v djinách civilisace. tím mén
národ XX. století! S tichou pirtou prohlížíme

zem

v
si

historii

kulturních

ten kdysi snad náš

potek

zurící a pohrávající si laškovn s oblázky.
šplounajicí vlnky dovádivé Vltavy, to vše zastavuje mimodk znavený
krok náš a vzbuzuje roje vzpomínek na doby zahalené dávným šerovkem, tak neproniknutelným jako sám ten pohraniný hvozd, který
tuto šíré koniny kdysi pokr\'-val. Xež. laskavý tenái, na nás, na nás
kout.

Každý

tomto horském zátiší spatujeme nyní hrob své bývalé
državy. Ovšem, jak dnes vci jsou. musíme v tchto koninách ernýma oima dívali se na vše, musíme tento kraj poxažovati za ztracený, pedsudkem vlastním. eský lovk podniká nákladné \ýlety

chyba

jest,

že

\-

všady mimo otinu, chce spatit cizí mra\' a obyej, cizí kroj, opájeti
pohled svj scenerií malebných hor, zíti úsmv jižního slunce, prožit
rzná dobrodružství, ale tento nádhernv horskv kout mu uniká. Celé

—
legie turist v jednotliv\'ch
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klubech jsou organisovány, by budih' zájem

krásám pnrody, ale neslyšíme, že by kdy naslovem at písmem k návštv míst tch. A pece v místech
tolik krásy, a pouhá jména jako Rožmberk a Vyšnobrodsk}-

a chuf k cestov^áni, ke

bádaly

tch

af

jest

A

myslím.
tenán, že ztracen by nebyl tento kraj v ocích našich, když by cestovateli eskými byl každoron oživován, a když by turista esk}'' odložil konen masku svého planého vlastenení a nechoval se ke kraji
tomuto, proto snad jenom, že jest ob5'ván kmenem nriieckým. lak
macešsky.
Na poátené germanisaci tohoto kouta Cech nese vinu nepo-

klášter se sv\''m okolím mluví více než

knihy.

tak

kláštera Vyšebrodského nepímo
sem nmecké mnichy. Za cizáckými cisterciáky.
od mocn_vch tehdáž Rožmberk bylo ve všem hovno, tlaili se

chybné

aspo
jimž

celé

cisterciáckého

zakladatel

tím, že povolal

bud sami,

Nmci

Horních Rakous,
kterých tento ád pi kolonisaci užíval, k mýcení neproniknutelných
lesv a promování jich v jinou kulturu. Tak stával se tu krok za
krokem zvolna sice, ale jist panujícím živel nmecký, nad nímž pak
némeck\> cisterciáck\' ád V\"šebrodský mocnou rukou panoval, napodobuje tak v jistém ohledu své štdré dárce. Tak posice nmecká
nabývala tu znenáhla pdy píd za pídí, živel eský vihled nepíznivosti osudu poetn mizel, upadal, vše picházelo v ruce cizácké,
germanisace kulminovala. Dnes tolik nepátelsky nebývalého, psobením cílevdomé agitace a ješt více naší macešskou péi a zájmem
o kraj ten, vane z každého toho místa, které v dobách nkdejších
teplem mateského jazyka hálo. Bylyt sice doby, kdy eští píslušníci
ádoví byli poetn dosti silni, ba že i nad svými spolubratry, hlásícími se hrd k národnosti nmecké, byli u vtšin. Ale to byl jen

nebo

byli

více zásvit k lepší
v

sob

se udusil.

povoláváni od nich

dob
I

z

úspch vdomí eského, který sám
eský byl v majorit, byl nepochybn

než trvalý

když

živel

pedstavený' ádovv' Nmec. kterS' ]3ak snahy bratr podízených posvému
mocí regulí ádov\'ch o naprosté a neobmezené poslušnosti
pedstavenému, dovedl již paralysovati. Na Vyšebrodsku. rozsáhlém
to klášterství cisterciáckém, záhy opanovali Nmci, akoli se tu ješt
Reith, Haclov
r.
1574 pipomínají nkteré vsi jako: Svankov
Hatzles a Tychoraz
Ziehrass. Na dominiu Rožmberském shledáváme
se již od poátku se 14 vesnicemi ryze nmeckými, jejichž blízké sousedství zgermanisovalo postupem asu eské vesnice. Nemíníme tenáe unavovati suchopárným výpotem eských posic v konin této
ztracených. To vedlo by nás daleko. Staí poukázati, že Kramolín,
dnešní Gromaling, krom jiných vesnic, dlouho bránil se keovit
nátru nmeckému,
již mnoho tu v tch místech ješt ped r. 1399
bylo ponmeno, zvlášt Hoice. 7. toho všeho, co o tomto kraji nám

vi

=

a

=

=

—
známo,

mžeme

souditi,
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že tento kout naší vlasti nebyl od nepamti
jak by tomu chtl nmecký chauvin i

ist nmeckým,

territoriem

vdetí

badatelé, kteí rádi po svém zpsobu nmeck5'm receptem se
ohánjí, nýbrž že t\'ž byl osídlen ne-li docela, tedy aspo pevážn
obyvatelstvem eským a to, jak se pravd podobá, nejspíše až do

pokud ovšem míst tch horeka kolonisaní se dopohranin\' hvozd padl již tu za obf sekee
kolonisaní. Teprve první decennia XH'. stol. pinesla v té vci zmnu.
Pánové z Rže a jejich chránnec klášter Vyšebrodskv' poali osazovati v tchto krajinách lid nmecký na úkor domácího živlu eského.
konce

XIII. stol.,

tkla a neproniknutelný,

Ospalé

eské vdomi

se

opt

probudilo

ponkud

za dobrodružného

Lucemburského a ozvalo se hlasit za jeho syna Karla,
kdy také páni z Rže. vidouce krásný píklad ve svém ušlechtilém
pánu a králi, eskému jazyku nepekáželi a kdy mnoho duchovenstva
eholního
svtského v tch dobách na jich rozsáhlých latiíundiích
se poeštilo. Z dob tch asi datovati možno potšitelný' vzrst eských
eholník v kláštee V\-šebrodském, o kterém jsme se již shora zmínili. S dobou Karlovou uhasí tento zápal esk\'. živel esk\> uboze tu
živoil a co ješt zbylo, utonulo bud v moi cizáckém, nebo vyštváno
bylo v XVII. stol. ze zem, aby rozmnožilo tak ady eských exulantv.
Tak pohorský tento kraj byl od
zabrán a osazen. Nakreslil
jsem ti. laskav}' tenái, národnostní obraz našeho území snad až píliš
ern. Ale podal jsem jen ohlas svého nitra. kter\- mnou prochvl na
mé pouti, když bloudil jsem za slunn\''ch, májových dn tímto nejjižnjším cípem naší eské širší domoviny. Tím nedej se však zvrátiti
a jen s veselou nastup s námi tuto pout a shledáš, že bohdá v mnohém
iíudeš s námi spokojen a zvdavost tvá nejen bude ukojena, nýbrž
že pravice tvá pi sledním rozlouení ješt do dálky nám bude kynouti
a ústa tvá \'olati: ,Na shledanou!"
V\''chodiskem turist pro celé tyto koniny jest Cartle na dráze
Budjovicko-Linecké. Než dlouho kroky naše tu se nezastavují. Jen
letmo prohlížíme si dvr. náležející hr. Buquoyovi jiné pírodní krásy
tohoto horského zem kouta lákají nás k sob. Rádi posloucháme
tohoto popudu a chut vydáváme se na poátení pout do kraje cestou
více než hodinu trvající. Stavení, pole. luka a les mihá se ped námi
krále Jana

i

i

Nmc

:

Oko naše utkvívá na zeleni stromoví, tší se
každého kvtu a podi\uje se tomu množství kapliek, s kterými se
tu v tomto horském kraji všude shledává. Tak za pozornosti, kterou
cestou vnovali jsme všemu, co naše oko jen kochalo, nevíme ani
zrakm, že ocitáme se v památném míst Vyšebrodska.
v ROŽMBERKU. Ležíc na levém behu Vltavy, má s pedmstím
-Latron" na pravém behu ležícím a Mstem Židovsk\''m dle posledního
sítání 198 dom v a II 58 oby v. nm. Msto dkuje svj pvod pánm

jako v kaleidoskopu.
z

z
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Rožmberka. Kostel pipomíná se tu již r. 1279 a již tehdy patronátní
tu svým opatem klášter Vyšebrodsk\', jemuž je Jindich

právo vykonával
z

Rožmberka toho roku

památce
již

sv.

vydržuje

udlil, což

Mikuláše bisk.
hr.

dje

V mst

zasvcen
dtská zahrádka,

se dosud. Kostel jest

jest 5 t. šk.,

Buquoyová. mstskN' pivovár, mlýn, papírna, poštovní

úad etc. V poslední dob zaíná se tu zvelebovati prílmysl
koželužsk5^ Z osud msta jest známo málo. Brzo po vypuknutí 301eté
i

telegrafní

i

války bylo r. 1619 od cis. gen. hrab. Karla-Bonaventury Buquoie opanováno a spustošeno. R. 1625 zuil tu krutý mor, jemuž padlo za obt
na 270 lidsk5'ch život. R. 1635 utrplo msto novou pohromu; celé
lehlo popelem, pi kteréžto kalamit rozliné staré listiny mstské,

tém

Fot Jos. Seidel.

ROŽMBERK.

mstských zmínky zasluMagdaleny
Buquoiové z r. 1623,
huje privilegium íšské knžny Marie
které opravovalo mšfany k tomu. že smli nejen pšeniné a jené
každý pátek ve Vlta\'é,
pivo vaiti a v mst v\'stavovati, nýbrž
pokud tato mstem hrazeným tekla, na udici ryby chytali. Tolik asi
o mst samém. Pozornost obrátíme nyní k památnému hradu, jenž
mstu vévodí a jehož jméno je lak úzce spjato s jménem nejslavnjšího
rodu knížecího u nás. Rožmberk není ruinou, jak by se snad vzhledem
k stáí jeho za to mlo, nýbrž zachovaným hradem a sice tak pvabným,
že bez nadsázky adí jej mnozí mezi nejpknjší hrady eské a to jak
k dojmu
pihlížejíce k poloze, stavb a vnitnímu uspoádání, tak
celkovému. Jsme u brány, když ped tím s dostatek jsme se pokochali
krásami, jež sk\'tá zraku krásné, malebné údolí horní \Mtavy. do nhož
chované v

radnici, byly

znieny. Z

privilegií

i

i
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hory a vrchy, pokryté z velké ásti lesem
a poseté staveními. Co tu pírodních krás snesla píroda v okrsek tak
malý! Podivná ozdoba brány pekvapuje zajisté nejednoho chodce sem
na potulkách zbloudivšího a unese ho v myšlénkách do dávného šerovku, kdy zem naše slynula bohatostí živoišné íše, o níž dnes zbývají nám pouze zamlžené pohádky. Xa brán upevnny lebky medvdv'
a vlkv, jež kdysi nkter}' z držitel hradu v neproniknutelných hvozdech
okolních ulovil. Tu spatí zrak náš
rytíe obleeného v lovecký šat,
jehož paní hradu ku brán vyprovází. Dle autora „Hrad a zámk"

spadají

všech

se

stran

i

Fot. Jaroši. John.

HK.-M)

RUZMIiERK.

tvoily Rožmberk vlastn dva hrady. Nyní se rozeznává starý (zadní
hrad) a nový zámek (toliko ást vtšího hradu); obé jest dosud hlubok\'m. ve skále vytesaným píkopem oddleno. Na Rožmberku máme
poun\- vzor starého eského hradu i co se týe jeho opevnní.

Hrad
stifiovala

kolébkou mocného rodu Rožmberského, jehož moc zasv5'm asem všechny eské velmože a tíštila se toliko o moc
jest

Každá komnata svým jménem pipomíná nám nkterého
nkdejších držitel hradu, ^'ytýkati jednotlivosti vnitního zízení
hradu vedlo by daleko a nespadá také v rámec této stati. Toliko na
zbrojnici v prvním pate umístnou budiž tu poukázáno.

královskou.
z

—
Foi. Fr.
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Xejcdna povst druží se
k hradu Rožmberku. Z tch
zvlášt jedna zobecnla a
dnes traduje se skoro v každé
zmínce o hradu Rožmberském.

Hubner.

tená

Laskavý

jist

do-

si

míníme tím povst
paní, vlastn paní
o Bílé
Percht z Rožmberka, jejíž
myslil, že

kaple

nalézala

se

ve

vži.
bylo

..Chvy, jimž sveno
ošetováni Petra Voka, v noci
usnuly. I zjevila se v ložnici
bílá paní a vzala dátko na
lokty své. V tom probudí se
jedna

z chijv.

která teprve ne-

dávno byla pijata a ustrašen
ohlíží

po

se

dcku.

v rukou cizí paní.

DVORANA rytíská NA ROŽMBERKU.

dít

A

Zí

vytrhši

je
jí

náruí, osopila se zhurta,
nevdouc asi kdo jest. na
Bílou paní. Ta pohnvána tímto nešetrným jednáním chvy, vzala ji
t teprve nkolik
opt dít a pravila: „Ty se osméluješ mne kárati,
málo dní
tento hostí. Vz, že dít to jest p\'chou mého rodu."
A obrácena jsouc k ostatním, které hlukem se probudily, pokraovala:
„Vy jste nikdy svojí paní nectily, jak náleží; dít si podržte! Ty pak,
napomínala kojnou. ..peuj
Fot. Fr. Hubner.
o dít, a až vzroste, rci mu,
jak mla jsem je ráda a jak
jsem z tohoto lože — ukazujíc
pišla a
na stnu
k
z

a

dm

—

v

nm

ekši,

opt

nmu

zmizela."

ztratila se

To

do-

do zdi a více

se neobjevila. Petr Vok,

zv-

dv

v pozdjších letech tuto
píhodu, dal probourati na
oznaeném míst zed a nalezl
prS'

tam

velik\' poklad."

Na konec

zmíniti se

teba

smyslu dle
Sedláka vží Jakobínskou
zvané. Jest 14 sáh vysoká
a tolikéž prý hluboká. Fr. A.
o

hlásce,

beze

JAKOBÍNSKÁ

VŽ

NA ROŽMBERKU.

-
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Šubert se domýšlí, že sloužila za studnu pedhradí. anebo vedl prý
Stechu nahrazuje nízký,
z ní podzemní východ nkam do lesv.
špiatý, zdný kužel. Hrad dle autora .Hrad a zámk" nepovstal
díve než r. 1250. Ped tím krajina tamjí náležela ke královské komoe a dostala se neznámj^m zpsobem Vítkovcm. Po smrti Petra
Voka z Rožmberka pešel v držení Jana Zrinského. syna to reka sigetského. jenž ml za manželku Rožmberkovnu. a po nedlouhém jeho
panství spadl na základ smluv na pány ze Svamberka. Následky
bitvy blohorské ucítili Svamberkové. Stalk\' jim skonfiskovány a hrad
i

Rožmberk mimo
Fot, Fr. Hiibner.

dostal za

jiné

odmnu vítz

blohorskx' cis. gen.
Karel Bonaventura
Longueval hrab Buquoi. jehož potomstvo

zstává jeho držitelem
až po naše dny.

Z Rožmberku,
z

jako

centra podnikneme

adu

kratších

v\''let

do okolí. Hned u Latronu spatujeme sa-

Haarstblera

motu

pedmstí msta
samotu Braunslein
na

neboli

.

také

Braun-

zvanou.
Nejsouce daleko vzdás

t

e

n h o

i

f

leny náležejí sem dále
samot}' Gabriele-

nau

a

Grunzweil.

Nebude škodou
^IX

ROŽMBERCI.

vili

se

b ru n n

v
u,

H
asi

e

zastar

1

e s-

8 min.

malé lázn a v sousedství
jihovýchodn od Rožmberka ležícím; tu
kaplika zasvcená sv. Ann, poplužní dvr .Modlitzhof s cihelnou.
i

Dáme-li se smrem severním
od Rožmberka, dorazíme bez únavy za '/j hodiny do osady N rs c h
n g u a odtud než se nadjeme, ocitáme se v K r o j) s d o r f u.
Z I\.ro[)sdorfu v brzku stihneme Pramles (prvotn Branná), nejjatrnou
to ddinku. u níž samota Reitbauer a as po tvrt hodin zastavuje se
krok náš ve Stomnitzi, ležící na pravém behu Vltavy, pi silnici do
Krumlova.

Obé

náleží v majetek

hrab. Buquoie.

i

1

i

Zajímavou
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Rožmljciku do Friedberku.
severozápadu, vede nás k ddin E n s e d i,
v i)ravo pi ni ležící. Cesta rychle utiká jako ty samoty, které tu a onde
zraku našemu na okamžik se objevují a mizí z dohledu, kamenitá role,
jež chudikou zvstuji žefí, opodál v právo hustý les, stále mnivá
scenerie, provázející poutníka na celé této pouti až k N e s s e b a c h u,
malé to pohoršivé vesnice, ale útulné. Z Nesselbachu dorazíme do
M a I s c h n g u. velké to obce (48 d.. 321 obyv.), nedaleko níž leží
(i r
ddina
e s.
V Malschingu (Myšlany. Malšiny) praslar\' kostel
vSiinice,

turisticky cestou je v\'iet z

zah\'bající se k

i

i

1

i

W

zasvcen

1

je

sv.

školu a faru.

Markét; máme

Z

tu uvádí fará.

o

nm

zmínku

již

z

r.

ponkud význanjších,

jiných budov,

1384.

kdy se

uvésti mi:ižeme

Z Malschingu nesmíme opomenouti ješt

navštíviti horu
tvrt hod. odtud vzdálenou, s níž usmívá se na nás
oblíbená poutní kaple P. Marie Pomocné. Odtud silnice zaíná již ponkud více stoupati a za trapného vedra pichází nám vhod lesní chlad,
jehož
až dosud na celé této pouti jsme postrádali. Cesta však

Thurmberk,

asi

tém

za

zpvu ptaího

závodí o barvu s

zaplašujícího

malým osením

únavu vesele ubíhá, brálové luiny
nadjeme, zíme z dáli jakoby

a než se

v mlze toužebn oekávanx'
FRIEDBERQ, ležící na levém behu Vltavy, která zde Plattenský
a Xachlesskx' potok pije. V mstysi jest farní kostel zasvcen}' památce sv. Bartolomje, pipomínaný již r. 1303. Z privilegií obce
zmínky zasluhuje ono z r. !ó77. jež obsahovalo v sob ]jrávo. že obec

smla pšeniné

a jené pivo vaiti a v obci vysta\-ovati. jiná zmínka
iní se o mlýnu na \'ltav, který daroval obci Johann Georg ze Š\am-

berka.

úad

a

\'
j.

mstysi nachází
Ze samot sem

se

mstský

náležejících

pivovár. 5

mlýn,

pošt. a t<"legr.

Altrichter
Puf fe rhau seln.

budtež uvedeny

Gcreuth, Haidberg. Hochfeld. Mitterheil a
Kdo b\' nechtl zpátení cestou se bráti, mže snadno pro rozmanitost jinou cestu voliti.
Tak velice píjemná jest cesta z Friedbergu
do \Vš. Br.. obyejn pes 3 hod. trvající. \' tomto pípad doporuuje se turistm zajímavá cesta, plná krásných dojm pes (íolitschberg, Woraschne a Hirschberg. Cim výše stoupáme, tím \íce
ozdobné luiny údolí Vltavy, klerá
brzy se skr\'vajíc, brzy opt na svtlo vycházejíc v malebných záhybech od Friedbergu plyne.
Zde dostihujeme nejprve vesniku Kienberg se dvma starožitnými kaplikami zasvcenými ku poct sy. Prokopa a Oldicha,
z nichž první jest na levém,
tato na pravém behu Vltavském.
Kapliky jsou polohou
stavbou sob nápadn ]iodobné
neni divu. že
je fantasie lidská ])iodla rouchem povsti.
Poblíže Kienbergu pi
\'ltavském levém behu nachází se továrna na celulosu a na druhém
otvírá se pohled na zelené lesy a

i

behu

tém

naproti

i

Moserhammer.

—
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Vystupujeme-li z vesniky Kienbergu ponkud k sv.. mžeme
píjemnou cestou lesní, lemovanou po obou stranách rzn_vm stromovím, dostati se k hoe Kienbergu í93()/h). od níž odboíme-li vpravo,
dovede nás pohodlná lesní stezka záhy na veejnou cestu, po níž

tém

jdouce za nedlouho staneme v Kienbergu
Louovicej, ležícím
naproti ertovým proudm, odkudž doléhá chvílemi k sluchu našemu
(

mocný hukot.
Z Rožmberku smrem jihozápadním pijdeme

asi po T/o hodin
jsme starou cestou,
kudy nejradji turisté chodívají, která ješt nad mstem od Krumlovské
silnice se odštpuje. Jde z poátku dosti stoupav ke Galgenbergu.
ale zmní svj horský ráz u Ruckendorfu. kde klesá voln do údolí
^'ltavina.
Ve zmínné vsi podivuje se nejeden turista mocné, staleté
trvající

píjemné cest do \'yššího Brodu.

Šli

naší pozornosti neušla. Za Ruckendortem dvojí se cesta;
spatujeme poplužní dvr Ruckenhof, v právo Kiihhof
(Kravín), kteréžto oba hospodáské objekty náležejí v majetek cisterciá-

líp, která

i

v le\o

ckého kláštera ve V\'šším Brod.
VYŠŠÍ BROD (A'yššní). Úpravné msteko rozkládá se v malebné krajin dosti nepravideln po hrbolatém úboí pravého behu
horní \'ltavy. Má dle posledního sítání 164 domv a 1463 obyvatel
národnosti nmecké. Námstí jest tvaru obdélníkového a po jeho
stranách vyrstají nám ped zrakoma jednoduché, jednopatrové domky.
z nichž zrovna iše ten smutný pohorsk\'' ráz.
Xjak\''ch prostrannjších ulic marn bys hledal. Jsou tu namnoze jen krátké uliky, s jak_vmi tak asto v našich venkovských mstekách na polulkách se
shledáváme. Z pamtihodných staveb msta uvádíme starodávný.
golick\' chrám farní zasvcen}' k sv. Bartolomji, jehož patronem jest
opat kláštera Vyšebrodského: dle povsti jest prý staršího data než
klášterní kostel Mariánsky' sám.
V
nalézá se sídlo okresního
soudu, okresního zastupitelství, poštovní a telegrafní úad, škola, radnice a j. Z jiných budov uvésti možno ješt mstský pivovar, lihovar,
továrnu na cellulosu, blidlo a j. V
kvete co domácí prmysl
hebíkáství. Ve Vyšším Brodu pestá\á plavba poleno\-ého dí\í
po \'ltav z panství \'yšebrodského. — Djiny msta jsou událostmi
historického rázu chudé. Ze skrovn^-ch zmínek, s kterými možno nám
poítati, uvádíme, že tehdejší opat cisterciáckého kláštera Vyšebrodského Krištofor Knoll jako lenní pán udlil r. I.=i24 mštanm krom
jiných svobod
právo odúmrti. Jan z Rožmberka r. 1528 propjil
mstu v znak štít ervený, v
dv vže stíbrné s hradbou mstskou, nad kterouž spatuje se mezi vžemi znak pán z Rže a peef.
Petr Vok z Rožmberka, poslední mužský potomek tohoto mocného
rodu. potvrdil r. 1608 veškery svobody, kterých až dosud požívali,
udlil právo k vaení i)iva, osvobodil mšfany všeho poddanství a vy-

mst

mst

i

nm

-
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emeslníkm ádné

zízení cechovní. Další privilegia
pocházejí od císae Matiáše z r. 1614, císae Karla Vl. z
a císaovny Marie Terezie z r. 1747.
dal

mstská
1737

r.

Neradi louíme se s útulným tímto mstekem, ale touha pudí
nás k Vyšebrodskému klášteru, jenž asi 10 min. sev. od msta
na skalnatém návrší nad Vltavou kraji svému vévodí. Ješt na most,
vedoucím pes Vltavu, zastavili jsme se na chvíli a znovu se ohlédli.
Klášter Vyšebrodsk}'

má

do sebe cosi tajemného

i

není divu, že

blízkost jeho zvláštním,

dojmem na pozorovatele psobí. Založení

sahá do dob dávných,

mlhav\''ch a k jeho

prvním

poátkm

jeho

pipíná

právem možno oznaiti za legendu. \"ok z Rožmberka putoval kdysi ze svého nepíliš vzdáleného sídla ku kaplice
s\'. Anny, která stála na pravém behu Vltavy. Tehdáž Vltava ze svých
se povst, kterou vším

beh

vysoko vystoupla, takže znám\'' bok, jehož pechod všeobecn
hrozil každému, kdo by se tudy pustil, jistou neodvratnou
záhubou. Vok, chtje se pes to prese vše dostati na druh}' beh,
nedbal rozkácen3>ch dravvxh vln \'llavin\'ch a pohádal kon v místa
ta, která každé chvíle otvírala náru smrti jezdci smlému. Již se zdálo,
že šastn místo toto pebede. když tu byl náhle dravým proudem
používán,

chladných vlnách zápasil o život a o smrt. V té úzkosti
uinil slib. bude-li Prozetelností Boží od jisté smrti, která již z dravých
vln odevšad se na šklebila, vysvobozen, že vedle dosavadní devné
kapliky, od jejíhož navštívení ml býii vždy odvrácen, postaví kostel
s klášterem.
A prosba jeho nevyznla nadarmo. Vzhlédnuv ve své
smrtelné úzkosti k nebi, zí v oblacích Bohorodiku, která snáší se
k nmu a vyvádí ho z jisté záhuby. Vok pomocí Boži byl pi život
zachován a jak ve smrtném zápasu o život slíbil, slibu svému dostál.
Nov založený klášter na památku, že ve vysokém brod Vltavském
stržen, tak že v

z

drav\'ch

\

In

zázraným zpsobem

štdrý' zakladatel jeho byl

pi

ži-

obdržel jméno Altovadum t. j. Vysní (= ^"ysok\^ dnes
ne hned úpln hotového kláštera
Vyšší) Brod. Do založeného, byt
uvedl Vok z Wilheringu z Rakous ád, který dle matiního kláštera

vot zachován,

i

Citeaux ve Francii,

Vokova

slul

ádem

cisterciáckým.

Pvodní

zakládací listina

asm

našim nedochovala; pouze z ustanovujícího listu
biskupa pražského Jana III., datovaného v Praze dne 1. ervna 1259,
mžeme zprávu erpati. Avšak stavba nešla tak rychle v ped, jak
jeho
snad bylo toužn\''m páním Vokovým, akoli štdrý zakladatel
potomci nebyli nikterak otími otcovského podniku. Svdí o tom
zpráva, která se nám o tom zachovala z r. 1293. kdy nucen byl
pražský biskup Tobiáš z Bechyn vydati indulgenní list. aby vící
k vtším darm nevyhnuteln potebným k dokonení stavby oné
povzbudil. Dary mohutnla moc kláštera mrou netušenou a nechybíme,
se

i

—
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ale jist pecházela váha domu Rožmberského na
nad nímž rod Rožmbersk\'' mocnou ruku držel v dobách
boulivých. Za Petra pak, kdy tento pán, odloživ svtsky háv. uchýlil
se do kláštera \'yšebrodského. vyšinul se ád k v\-ši neb\'valé. Avšak
krom dob pokojn\''ch nejedná boue snesla se nad klidným klášterem
a jeho blízkým okolím. První pohroma stihla jej ke konci XIII. stol.,
kdy kostel Mariáhsk\'', po toHka obtech teprve nedávno dohotovený,
podlehl zhoubnému požáru. Boulivý vk XIV. zpsobil patrné zdšení
v kláštee a dusnou atmosféru klášterních kobek uinil ješt nepíjemnjší, kdy na klášter hordy táborské prudce dorážely a ponkud
jej i zžehly.
Tomek o tom píše: .Mezitím válili Táboi v jižních
Cechách s panem Oldichem z Rosenberka. na jehož panstvích již
dne 24. kvtna 1422 dobyli, snad vedením Žižkovým. kláštera Vyšebrodu a vypálili jej." Jak vidno ze zprávy té. jest vše zasteno spíše
rouškou neznámosti. Možno se dom\'šleti. že Táboi, jimž Oldich
z Rožmberka byl trnem v oku, mstili se mu všude a proto že
klášter
Vyšebrodský. dílo to Rožmberkv, ml obrácen býti v ssutiny. Xež
nestalo se tak.
Pozdjší zhoubné návštvy Sirotk r. 1433 uchránil
klášter ochránce jeho Oldich z Rožmberka tím. že složil výpalné. Ze
klášter Vyšebrodsk\'' skuten pomrn málo v bouích husitských
utrpl škod, svdí zmínka u Palackého, že se sem uch5'lil. patrn
cít se tu dosti bezpen\-m. než-li v jiném kláštee no\-5- arcibiskup
pražský Mikuláš r. 1441.
Jak již eeno, mocní Rožmberkové starali se o dílo své — klášter
Vyšebrodskv' — v pravd otcovsky. A"edle majetkové stránky pihlíželi
k personální stránce opatu. t. j. peovali zejména o to, by v ohledu
osobním opat požíval vtší vážnosti než dosud u vyššího kléru. Tak
vymohl Jindich z Rožmberka na papeži Bonifáciovi IX.. že propjil

díme-li.

sám

že zvolna,

klášter,

i

i

i

i

opatu kláštera infuli a berlu, kterou pi zvláštních církevních sla\'nostech
právo nositi: tmito zevnjšími známkami rovnal se pak

ml

nábožensk\'ch bouích stranil opat Tomáš králi Jiímu,
na hlavu svoji a celý konvent tresty církevní. \' první
period ticetileté války byl na rozkaz direktoria a zimního krále tu
umístn oddíl stáRch rytív. \' XVI. stol. pak rozmohl se v území
klášterním protestantism, jehož šíeni A"ilém z Rožmberka r. 1588 hned
v zárodku násiln pekazil. Znané škod\' zpsobeny požáry, jež tu
ádily r. 1530, 1690 a 1709. z nichž zvlášt požár roku 1690 jako nejzhoubnjší dlouho byl vzpomínán. Dvorním dekretem r. 1691 vydaným,
propjeno b\'lo opatovi kláštera Vyšebrodského místo a hlas na
biskupovi.

ímž

\'

uvalil

snmích eských. Také reformní innost císae Josefa II.
ponkud kláštera Vyšebrodského; ale kiklav pomry klášter

dotkla se

nedoznal,

snad o konfiskaci klášterního jmní. n\'brž toliko o snížení
potu eholníkv, ježto poet 65 zdál se mu pílišnS', na 18.

ježto tu nešlo

-
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Staneme ped klášterem. Nad pádn5'mi. železem okovanými vraty
klášterními vitá nás na pozdrav erb

pán

z

Rže,

ptilistá

rže

s

krvav

rudými lístky. Celé prostranství klášterní jest komplex budov dle stáí
uprosted širokého prostranství,
významu.
rozliného data
které v dávných dobách bylo proti vpádm a jiným nevítaným
návštvám zabezpeeno siln\''m opevnním, z nhož dosud nepatrné
zbytky hradeb a kulaté vže možno tu jako svdk}' minulosti spatiti,
vypíná se mohutná budova gotického slohu, prostranný chrám zasvcený Nanebevzetí P. Marie. Jak již výše bylo eeno, spadá poátek
našim
stavby té do XIII. stol. Ale v tomto prvotním stavu se
nedochoval a vky píští, zejména XV., mnoho zmnily a nového
dómu, pocházející z II. pol.
piiniK', co zub asu byl ohlodal.
pekvapuje
turistu svojí štíhlostí.
mladého
tedy
data,
pomrn
XIX. stol.
jsou
zakoneny
kaplemi; bjd
Chrám. 54 m dlouhý, má 3 lodi, které
restaurován. Okna
péí opata A. \''ackáe v nedávné dob
chrámová zamlouvají se oku pestrostí barev, výškou a vzdušností.
Klenba dómu okrášlena erbem Rožmberským. V právo od presbytáe
nachází se kaple, u níž zobecnlo jméno byzantinská. V ní spatiti
mžeš znám\' obraz Bohorodiky. jehož stáí asi sotva kdo správn
mže posouditi. Malba provedena jest peliv na zlaté pd. Cyklus
patron esk\''ch, jež dopluje postava mnicha Vyšebrodského. pokládaného právem i neprávem za autora toho obrazu, tvoí ozdobu rámu.
Není divu tudíž, že znalci umní poítají obraz ten k velecenným
památkám malíského umní. Rádi okejeme také pohledem na krásný

Tém

i

vkm

Vž

pimen

Hellichv. moderního pvodu, který jest jaksi náhradou za
bvvalou tu nástnnou malbu chrámovou, již zub asu ponechal dnešku
sotva znatelné obrysy. Hellichv obraz pedstavuje nám šfastné zachrá-

obraz

nní Voka

z

Rožmberka zakladatele

a

štdrého mecenáše kláštera

Vj^šebrodského z drav5'ch vln. Kdo ví. jak dlouho bychom stáli
u legendárního toho v\'jevu tu zobrazeného, kdyby laskavS" prvodce
náš neupozoroval nás na podzemní hrobku, která dle udržované
domnnky má b\'ti umístna dole pod presbytáem. Rouškou tajempo 400 let
nosti zasteno jest toto podzemní místo smrti, kam
noha lidská nevkroila a snad více nevkroí. Prvodce náš sdluje
nám s ochotou zkazky, které spádají tyto ponuré podzemní kobky,
sen mecenáši rodu Rožmberského, poínajíc od
kde dímají
Voka zakladatele kláštera až do Petra Voka | 1611. Když uložen byl
k vnému odpoinku v kostele Mariánském poslední mužskS^ potomek
Rožmberského domu een\' již Petr Vok. pro njž jediné tu prý ješt
„šranky pepilovány, aby již do krypty žádn}'
místo bylo vyhrazeno
se klásti nemohl; erbovná peeí zkasírována a tak rod slavn\' Rosenbersk\', kterN' pes 400 let trval, zahynul." Dva mniši, kteí pr\' byli
pohebním ceremoniím pítomni a do toho zasvceni, zemely prý

tém

vný

—
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ízením Prozetelnosti náhlou smrtí, vzavše sebou tajemství to
do hrobu. Od té doby žádnj' smrtelník tuto uschlou vtev pán z Rže
v tajemné, vlhké hrobce svým vstupem ze sna nevyrušil. K mrtvolám

Jakob}'

z rže druží se ješt jiná zkazka také takového ponurého druhu
Balbín vypravuje povst, kterou prý se dovdl kdysi
pedešlá.
jako
Vyšebrodského kláštera, že mrtvoly tu pochoeholníka
od jednoho
vanvch pán z Rže nejsou dle zvyku uloženy v rakvích, nýbrž že
po smrti. Další zkazka
prýsedí na keslech do kola jako vladai
djinná sdluje, že pod chrámovou dlažbou nachází se též hrobka

pán

i

starobvlé rvtíské rodiny HarrachoNské.
Dojati
Fot. Fr. Hubner.

jsme

vším

vidli

co

.

vycházíme

tu a slyšeli,

chrámu a krátce ocitáme
se v kížové chodb kláz

šterní.

Vzácný

požitek stavi-

telského

umní

našemu

místo

skytá zraku
to a uvádí
nás v myšlenkách do dávného stedovku, kam chod-

ba tato cel5'm svým rázem
architektonickým písluší.

A opt
pení

nové

pekva-

lanému tvému

Kapitulní

která

síii.

zraku.

nezape

ráz XIA'. století, hosti nás ve

zídka kdy
navštvované

své.

KÍŽOVÁ CHODBA

KLÁSTER.\
VYŠK-BRODSKÉHO.

i

od

mnich

místnosti.

Klenba kai)itulniho sálu nese
na sob charakter gotiky.
Kapitulní sál

i

svým zaíze-

ním jeví v sob cosi jednojsou jediným pepyklekátko
dubové
jednoduché
stl,
Prostv
duchého.
pipomíná,
jsou pod kapinám
prvodce
sin.
kapitulní
Jak
chem této
odpoopat
k
bývalých
schránky
tulní síní uloženy tlesné
ponkud
naše
kapitulní
sín
inku. U chladných, až mrazivých stn
kroky déle zastavíme. Udržuje se povst, že pohben tu Závis z Falkenštejna brzo po tom. když od tla prknem na louce ped Hlubokou
odpadla jeho hlava. Mínní se však podstatn rzní. Jedni praví, že
do zdi kapitulní sín po levé stran toliko hlava jeho jest vložena;
ústní podáni lidu. Druzí tvrdí, že celé tlo
toho mínni pidržuje se

vnému

i

pochováno na míst, které oznauje kámen se temi Rožmberskými
ržemi, kde prý ješt Balbín pi své návštv tu etl nápis náhrobní.

jest

Místo ono, kde

zazdna má

býti dle

tradované

domnnky

hlava Závi-

-
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oznauje štít s ptilistou rží a helmicí, kterou také rže krášlí;
vše jest vidti teprve po nadzdviženi obrazu sv. Jeronýma, kterxtoto místo sporné zaclání. Dalším bodem naší prohlídky jest bibliolheka.
která obsahuje ve s\-ých prostorách pes 37000 svazk poncjxíce to
knih rázu náboženského. Ta slojí za prohlédnutí. Do oka padnou nejdíve návštvníku prvotisky. paK etná díla miniaturní a sic(^ ..Pontiíicale románm", , Liber precatorius" obé ze XIV. století s rozkošnými
obrazy v iniciálkách a pergameno\v kodex ze XIV. století, zvlášt
památn\-. Blíže knihovny nachází se klášterní archiv, kde uloženy jsou
Sova,
to

Kot. Fr

Hiihner.

N.\D\'OÍ K[,A.šTKR.\ \'V.ŠE-BRODSKEH0.

dokumenty, týkající se kláštera samého, pokud se ovšem zachovaly. S bibliothekou sousedí dále museum, kde se nalézají sbírky
starožitnické, pírodnické a dále obrazárna. Obrazárna skytá nejednu
vzácnou umleckou podívanou. Zíme tu obrazy nmecké, nizozemské
a vlašské školy, z nichž nkteré oznaují se dokonce za tvorbu Tizianovu a Q. Reni-ho. Jak posudky znalc se shodují, mžeme za nejzajímavjší íslo obrazárny oznaiti cyklus obraz, které svojí starobylostí
a umleckou technikou náležejí XIV. století. Dále sluší tu ješt vzpomenouti Brandlova obrazu .Dvanáct apoštol'. Pokladní komoru klášterní
nebylo nám bohužel popáno shlédnouti, ježto opat nebyl doma a bez
ten nejochotnjší, tam vpustiti
jeho výslovného pivolení prvodce
listinné

i

nesmi, l/vedu pouze

o

to.

em
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povolanjší péra piedr mnou v

jio-

pisech uxedla.

Nejvzácnjší klenot klášterní komory pokladní a spolu nejv\''znanjši pr\'' dílo v celé Evrop, jest dvojit\' kíž Závišv. pvodu j^rý
bvzantského. V\'ška kíže obnáší 3 stopy. Kíž sám jest zhotoven
z ryzího stíbra a jen na povrchu pokryt jest zlat5'mi lístky: jest poset
44 drahokamv a 166 perlami a ozdoben smaltov5'mi obrazy svatých.
Tlo Kristovo, vyrobené z ryzího zlata, zmizelo poátkem minulého
Roku 1610, kdy stát ocitl se ve finanní tísni, musel
století s kíže.
klášter zlatou sošku Spasitele s kíže sejmouti a odvésti ji do mincovny.
O kíži i)anuje dvojí názor. Mikovec praví, že tento kiž dostal Závis
z Falkenštejna darem pi druhém satku svém s uherskou princeznou
a daroval

jej

klášteru.

Vocel

podot\''ká, že

r.

1412 Jindich

Rožm-

II.

berskv xnoval tento kíž klášteru Vyšebrodskému.
vzdáleZ Vyššího Brodu možno podniknouti do okolí blízkého
adu pkn5"ch \ýlet. Vv^jdemedi smrem západním, dostaneme
i

ného

G a s h o f u. poplužního to dvora klášterství
Vvšebrodského. Asi po tech tvrtích hodiny trvající chzi ^íme ped
sebou vvsoko položenou vesniku P oschla g. Silnice vedoucí z Vyššího brodu smrem jihozápadním pes M a r t e t s c h a g. AI n c hschlag a vS c h o n í e d e n pivádí nás do K a p p e 11 n, kteréžto
místo leží na rozvodí Dunaje a Vltavy. Vysoká poloha jeho iní klima
nejdrsnjším z ceK^ch jižních Cech a blíží ho tak k vysoko položeným
ddinám vlastní Šumavy. I úprava domk nás tu pekvapuje: stechy
bvvaji [)roti vtru zatžkány kameny, nkdy dosti znanými. Jižn
od Vyššího Brodu asi za pt tvrti hodiny cestou sice strmou, ale
vvsoce interessantní jdouce spatíme Waldau leželi ped sebou.
Píjemn tu okeje oko znaveného poutníka krásnou vyhlídkou až na
Alpy hornorakouské a štýrské. Z ^^'ššího Brodu pes Z e k r a s s
chorá z), jenž svojí spoádanosti iní na turistu sem zavíla\šího pkn5' dojem, lze za hodinu doraziti do výše položeného G erbe ts c h a g u. Ze vsi v levo po tak zv. Hofgregorské cest picházíme
ku krásnému lesu, kde zastavujeme se u skalnatého místa pes 700 ni
vysoko i)oloženého. Ped udiveným naším zrakem ote\ irá se z nho
krásné panorama na hrad Rožmberk a klášter A\všebrodsk\''. Zádn
jiné místo z celé Vyšebrodské krajiny nemá co do rozhledu takových
pedností jako toto. Od Gerbetschlagu vede nás cesta ásten vroubená lesem, zelení i)olí a luk do Hor. Slaglu. poblíže nhož pi
silnici vedoucí do Hor. Dvoišt Šlagl Dolní, odkudž možno poho-

se asi za t\rt hodin\" do

i

I

i

i

1

i

(T

1

dln

])<)

stoui)ajÍQÍ silnici stihnouti

HOR.

poct

-v.

DVOIŠT.

\'

mstys

míst nachází

.Michala arch., jehož

patronem

se farní kostel,
jest

zasvcený ku

opat Vvšebrodského klá-

iní se zminka
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mstysi škola a fara,
roní produkci a
Obec mla hned v prvotních dobách právo vaení piva. Ze všech požárv, kten- obec stihly, nejzhoubnjší byl r. 1772. kdy plameny ušetily
sotva 'í domuv. U Hor. Dvoišt 2 mlýny: .,Ede Imuhle" a ,.Stegmiihle'. ()dtud k jv. jdouce pijdeme krátce po silnici do Heršláku.
Xkdy bylo tu samostatn panství, jehož držitelem uvádí se ke konci
XI \'. stol. Bennus Matschuda. \' r. lío.} pešlo zboží toto v majetek
stera:

o kostele

poštovní a telegrafní úad.

Matyáše

/.

již

r.

1384. \"

mšf. pivovar

Muckenbergu. Heršlák

jest

o nepatrné

znaná obec

j.

(as 50 ís.i. úpravná.

Fot. Fr. HiiKncr.

PEKJt: VI/r.\VSKK

zv.

KKIOVV

FROUin'.

mnohem, zejména svojí \'ýstavností od i)ohorskveh ddin
tohoto celého okrsku. \" míst mlýn a lelegr. stanice rak. st. dr. \'iselíHudjovice-Gaisbach-Wartenberg. Z l)ol. Sláglu. obrátíme-li kroky svoje
k jihu, mžeme krátce stihnouti malou, chudikou vísku Lahrenbecher, asi 13 dom itíijíci. Odtud turista má na \'vbranou. Bud mže
lišící

se

již

v

pes Kaltenbrunn

po silnici do Vyš. Brodu, aneb \- cest
Rozhodne-li
se pro druhé, nebude vru litozajjoaté dále pokraovati.
vati píjemné procházky asi hodinu trvající po cest ponkud k jz. se
vrátiti

se

zatáející, až v zamyšleni pijde do

blizkv

Woisetschlag po cest

sosnv dli se

s turistou

o

svj

stín

ddinky Kaifmassu. Odtud pes
lesem vedoucí, kde erné
a nrdalekx' Br^tterschlag možno

ásten

-
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uhneme-Ii k západu, do osady Schildu. ležící na silnici
do Kaltenbrunnu a odtud do Vyš. Broflu xedoucí.
Krásn\' a \'déný \-Ýlet asi ^;^ liodiny trvající a v každém smru
turistu uspokojující možno z \"yššího Brodu k
podniknouti. Jdeš-li po Kienberg-Friedbergské silnici smrem severozájKidním. již z daleka mžeš slyšeti hukot \'itavy. kter\' prý mnohdv
až na hodinu býx-á slyšán. jak boum" íiu vr vdda |)i^es pekážkv,
dostati

se,

.ertov stn"

píroda v cestu nastavila. \'ltava jest hlavní tepnou \-o(lní
jí tu
okresu ^'yšebrodského: \-všedši ze soutsky plyre sice klidn ]iod
klášterem Vyšebrodským. avšak mnoho balvanu psobících zhusta
víry. iní nicmén voroplavbu nemožnou.
Peeje v údolí ..^'elké a
...Malé
ertovy stny" mezi Lippensk\-ni zdvihem a Steindelským
hamrem nad \'všším Brodem perušuji splavnost \'ltavy na 13 km
délky.
Dle názoru proí. \'oldicha nexykazovala \'ltava za doby
ledové dnešní svou ])ovahu. \'znikala pr\- stranou \'vššího Brodu.
Velká jezera, která tu byla. prodrala si pak na konci diluviální doby
cesiu k ^Vššímu Brodu, zanechavši na dn u\eden\'ch jezer rozsáhlé
a mohutné slatiny a v prorve, jež se naz\'vá ertovou Stnou, hojn
bahanv. Divoká romantika naskytne se udiveným naším zrakm
u -ertovy stny^
Tu strmé stny 150 až 300 m vysoké, žulové
balvany v eišti svalené, o nž voda se odráží a tíští, ímž vznikají
etné, malebné slapy, zírají na nás.
k ..ertov stn" pipíná se
zkazka, mezi lidem zobecnlá a fantasticky všelijak vyšperkovaná:
„Když Vok z Rožmberka na památku své záchrany a vren slibu zakládal klášter \\šebrodsk\', chtl ert zámry jeho zhatiti a pomoci
hráze ve Vltav zízené vodu zastaviti a tak celé vyšebrodské úilnli
s klášterem zatopiti. Xa skále, kterou lid dodnes zove „ertova kazatelna", za noci stál. pozoroval radostn každý pírstek stavby a
které

I

i

pobízel

své

umdlévající

druhy ku

práci

ješt

vytrvalejší,

aby

dílo

as

bylo dokonáno. Již se zdálo, že ert své pekelné dílo pece dokoná, když tu i)ráv odbyla jedna hodina s plnoci, po jejímž odliytí
v

])ekel sítila s ohromným rachotem do eišt \'ltavy. kde
podnes jako památku po tom elné babany lze prý spatiti." —
Sluší podotknouti, /.v. mnoho projekl\' a finanních obtí místa
ta i)ohltila. aniž by uspokojivého \'ýsIedkLi bylo dosaženo.
Z ddiny Louovice krásná C(>sta nedlouho trvající vede kroky
naše do ddiny \'orašné. Odlud píjemná procházka vní dýšícím
le>em pivádí nás do Lu p p e s c h n g u a asi po 2i» minutách zíme
íiolitsch (984 m). z nhož rozkošná vyhlídka na údolí dumavé \'lLavy
jes'. turistovi
nejen odmnou, ale
vzpruhou k dalším výletm. Od
Aorašné na sz. položená vesnika l.opatne (kdysi Lopatné)vítá z dáli
poutníka. Podál ní ješt více k sz. jjoložená ddina (íromaling zahali;ná dosud mlhou pí\'li\' kyne na pozdra\' n;iš a j)ímo z\'e k ná-

se stavba

t

i

i
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byv. lo Kramolin. Ješl P is o\- c e. od (iiomalinga na sz.
pimlouvají se za naši návštvu, než obrátíme kroky svoje zi)l
do Louovic. Odtud po levém behu horní Vltavy, plné nezapomenutcln\'Th krás a dojm vede nás silnice k harnru S t e n d el s ké m u.
kam „ertovy proudy" hukotem sv_vm nás provázely. Odtud mžeme
o \- c e eské, neznanou to visku, ale tichou,
naxštíviti ješt
milou, nebo Dolní S c h i) n h u 1). nedaleko nhož viska Horní S c h o n-

vštv

1

i

ležící,

i

|

i

1

i

hul) nikterak nás neláká.

Od Steindelského hamru na z]3átení cest do Vyššího Brodu
na\ští\ime ješt v právo pi silnici ponkud dále položenou visku
Lac h e n \vi t z, ímž \\iety své ukoníme.
vštiv

více
lid

a

Až nkdy, tenái, ozve se v srdci lvem touha po imtování. naaspo památný Rožmberk a klášter \'yšebrodský. A budeš-li míti
volného asu. zajdi trochu do kraje mezi tento namnoze strádající

v.

že

soucit ozve

se

\-

bdy

nepítel, shlédneš-li útrapy a
jist kytice ze hbitoxních
u\il

a ty neodoláš se

mám

pamti

kterou

jsem

ti

tvj národní
Tak uvadne pak

byl

i

na cestu v

úvod

z\'olati:

a národn
mn nikdy,
z

to

životní lidu tohoto.

kvtw

mnou

.Rád

tob, tebas by

ten

mi

zem

naší kout.

cizí;

to chci

])isáhnout.

nevymizí."

./.
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(51),

Depot

Dívice (45), 40.
Dobrkov (51), 140.
Dobrné (54), 195.

C. (44),

Cuknštejn

1^4,

(51),

(55).

Dín
Dinín

2G,'i.

Buková (51), 141, 151.
Bukovsko Horní (4/), 68.
Bukovsko Dolní (47). 68,
Bzí, zámek (46), 57, 68.

Bláto (55), 203.
Bláto (Ptaí) 48.
Blažek, jednota (48), 89.
Bližná (56). 207, 211.

Boletice (55),

138.

195.

Bezovik

Buí

159.

140,

(53),

(51)
(54),

Budéjovice
8—14.

(48), 89.

(45). 37. 93.

Biov

(551.

Bi-ilice (5(J). 222.

(55), 203.

Bicek, jednota

Bida

203.
Broukárnv. jednota (55), 202,
Bretterschlag- (.57). 227, 228.
(.55),

Bi^ezí (4h), 53.

Besednice (51). 139.
Bcsenice (53), 177.
Beránel;, jednota

(55). 203,

Xémecké

Bevništ

1d4.

Benilvovice

eské

Brotice
Brotice

37.

Dub, mlvn

tvrz (44). 25.
(53),

178,

180.

92.

233

Dubová (54), 104.
Duch Sv., pedm.
lova

Krum- Hartmanice

dvr,

(51).

110. 119.

142.

120,

Dvr Karlv

Paulínv)

(dr.

(56),. 211.

Dvr

Cervenv'

Novv

„

(55), 204.

(4h), 52.

„"

(50),

110, 127.

,

(51).

141.

143.

1%,

186.

(54).

212.

Dvorv Ctvrv (44), 3, 10,
Hakiovv (44). 3. 4.
„
'

25.

Hintov

viz

Hintring

3.

10.

Hladná

Šindlovv

(44).

3,

23.

Hlavalce (45), 42.
Hlina Nová (50). 119.
Hlina Stará (50), 119,

Horní

Ebenava
Kgersee

(57), 226, 227.

36.

37. 38.
101. 178.

(52), 161.

Kinsiedel (o7). 219.

Hnvkovicc
Fidretschlag

(.52),

dvr

(52).

Filipin

Fleishein

160.

Frahele

Hodtín
Hodnož

211.

1,

210.

(.56).

Flughaus hišta

(Frahelžl (4B|. 70.

Holubov
Gnbrielenau. samota
'iaisleiten

(57). 218.

210.
(iaishof (5/). 226.
(.5b),

(Jebrovna.

dvr

(48).

(48). 88.

(Jerbetschlag

(57). 226.

(^ereuth,

samota

219.

(57).

(ilockelberg (56). 209.
;oldberg (55). 203.
(loldentisch (.52), 163.
lolitschberg (57), 219.
(iraben (55). 203.

Hosti

2(^i.

(Iromaling (Kramolin)

(57).

228. 229.

Habi

(44). 4, 26.

Haclov
Hajmín

dvr

(44). 21, 36.

Hamr (Hamer

ostrov) 66, 67.

89.

(51),

87.
(48),

hradu

Hradv

187,

l'M.

194.

(45), 38.

Chrášfany

(46). 56.
(52).

(51),

165.

139."
1.30.

(5(J).

(49). 94.

ChValkov

(51).

Chvalšinv

(53). 187.

202.

134.

7.

1

140.

190— -00.

2(Í3.

Chvalšovice

(46). 54.

140.

141.

131,

151.

Javoi

211.
(-5). 2(D0.

(55). 200.

Jaroslavice
Jarošovice,

zícenina

(45). 38, 47.

dvr

(46),

197. 204, 208.
134.

(52).

159.

.-6.

159. 199, 203.
(51), 135.

(52).

Jedovary

Jednotár Malý', samota

(48),

90.

Jednotár \'elkv, samota

(48),

90.

Jelmo. pustina (49).
lelma (55). 208.
(Kaziberg) zbvtkv jenišov (55). 208.

(51),

Hranice

(54).

Jaromín

Hrad Karlv (45), 38.
Hrad Vvsokv zámek
Hradišt

71. 88, 90.

Hamrník. samota (48),
llamrv
.Staré, samota
"

Chodec

Chotýany

Jankov (56).
Janovo Údnií

141.
151, 152 '154— 159, 160, 165.
Hrady Nové (53). 170. 177.

53. 54."

(54).

(45). 37.

Jan Svatv (51). 139.
Janovka'(.52). 159.

(56), 211.

138.

122.

195. 213.

Houdka, samota 139.
Hrad (.52), 151.
Hrad Nový (52). 138.

1.35.

219.

(57).

109.

27. 39, \'n.
("50). 111. 128.

(.54).

Chvanv

(45). 37, 25. 98.
(46). 55.

Hrádek

(57), 213.
(54). 195.

Haidberg. samota

Hamr,

(57). 218.

25.

Chava

Chvnov

(55), 203.

Hostinov

191.

(54).

(.5(.)),

129 -1.30.

Chum

Hossensctilífg (56). 211.

Hosin

.Ul

Chuchelec Malý (54). 194.
Chuchelec Velký (54). 194.

(48). 89.
190.

(44), 3. 7, 25.

Hoiky

(

(Irnzweil. samota

193.

(46). 55.

(54),

Chmelriá

Chlum

Chudjov

Horv Hrachové (51), 139.
Horv Stíbrné (52). 163.
Horv (.55). 208.

Hoíce

(

(jrasfurt (55).

(54),

2I'».

Horusice (47), 67.
Hora Ostrá (55), 202.

"^0.

Gebr. samota

Homole
Homoly

106.

Chabiovice (54), 194.
Chalupy es. (55). 200.
Chalupv Nové (56). 21ii

Chlumeek

(44). 3.

Holub, jednota

105.

(49).

Chlumec Pila

Horhfeld. samota (57).
Holand Starv (52). 162.
(54)," 187.

(52).

(55). 200.

Chlumec"

(47). 69.

Holkov

219.

(57).

162, 202
162.

(52).

Chlum (54). 191.
Chlumarv (5'). 202.

(51). 143.
(46), .57.

(56). 212.

Hodovice

(48), 83.

82. 84.

Friedberg

45, 97, 98.

Hnitov (49). 107.
Hodéjice (44). 17.

162.

Fischbáckern (56

120,

Hluboká, ves

(56). 211.

102.

107.

(49).

Huf Stará
Hut Nová

Hvozdec

(45). 27. 28.

40,

'>;:.

Hiittenhof (56). 210.

165.

Hlinsko (44). 3.
Hluboká, msto

195. 202.

(.54),

Hmmern

(55). 209.
(46), 52. 55.

zámek (53), 180.
122. 128.
mlýn (531. 170.
Hliov (.52).

194.

171, 211.

Hrv (49). 93. 96. 100.
Hrv Nmecké (49), £G.
Hriiv

90.

(49). 9'^.

(54).

Hrka (56), 3, 18. 211.
Hrka Bílá (46), 54. 57
Hrka Modrá (47), 48.

Hut

25.

(44).

Dvoákv

Heben, dvr
Hubeno v (53),

107.

Knžské

iJolní (53), 169, 180.

Hrtov, pustina

Dolní

\'ltavice

(49).

(45). 37. 93.

Hrobárna, samota (48).
Hroznovice (46), 28. 57.

Hašlovice (54), 195.
Havel, jednota (48), 89.
Havírna (56), 211.
Heršlák (44), 18.
Heršlák (57), 227.
Herlesbrunn (57). 218.
Hinterhaid (55). 203.
Hirschbergen (55). 209.
Hirschberg (57), 219.
Hirzov,

.

Dvoišt
Dvoišt

Hrdjice

164.

(52).

(46), 57.

Haarstiibler (57), 214.

182.

(54).

Dvorec

Hardetschlag
C.

—

(46),

Jermaly

(.53),

(.5b).

i(X).

171.

Jeskvn. samota
Jestebi

96.

211.

(49),

Ii)2.

—
Jeznice
liljí

(45), 39.
(50). 112.

eské

jilovice

[

I

(57). 22"^.

Jindnce (52). 162.
Tiíkovo údolí (51).

Krakovice

135.

Krásletín

102.

Kremže
Krnín

9b.

,

(.55).

(.Maria-Schnee)

175.

(53). 1 70,
180. 194.

1

7

1

1/3 až

.

Kvtná

Kladin

(51) 139.
(52) 1(33.
Klažarv (51). 134, 140.
Klec fKletce) 70, 83. 84, 88,
82. 90.
Kleatv (47). 69.
Klení (52). 164.
Klenor (47). 64. 65.
Klikov (50). 109. 122.
Kmín (46). 47. 54.
Knížekladv Uolní (46). 57.
Horní (46). 57.
Kocanda samota (48), 88.
(46). .54.
(48). 71. 83. 84. 88.

89. 90.

Kolodje (46). 46. .55.
Kolomrice (46). 55.
Kolnv

(48),

Kokótín

90.

')3.

'»6.

(54). 186.

Komárov

(47).

Komári^e

(51).

Kondrá
Koniínov.

(51),

Koní samota

Malešice (46). 54.
u „.Masák". samota

187.

.Malše (51). 139.
.Malšinv. -Malsinv,

(56). 211.

Kvtušov

(54).

Machovice
Malšice

samota (48). 87.
Lahrenbecher (57). 227.

Lahu

(51).

r.achenwitz

(

139.

Latron,

\33.

pedm.

C.

Levín, pustina

'

Lhota
107.

„
,
',

!

,

134. 140.

,

(46). 57.

,

(49), 99.

.

(49). 96,

(55). 202.

Martetschlag (57) 226.
na ,Maruši". samota (48).

Maverbach

87.

(56), 210.

(48), 77, 90.
6'', 77.

.Mažice (47).

107.

(54),

(5/), 214.
\9tx

Bozdova

Mezimostí

(47).

57.

Lincova

Luzná

(56). 211.
(44). 3.

(54).

195.

60—62.

63. 65. 66.

Michnice (44). 18.
Horní (4^)). 10b.
Dolní (^y). 10b.

.Mackova (55). 202.
Prašivá (45). 42.

.Miletín

Pední (55). 208.
Tebotova (49), 96.

Miletinkv (55). 202.
.Minichschlag (57). 22b.

i

Lišnice (45). 38.

Liov

Msto Židovsk
.Mezipotoí

,

(55). 203.

(55). 208.

(48). 72. 86.

Zadní (55).
,
Koruna zlatá (.54). 149, 181.
Lhotka, pustina (51), 'i6, 140,
187— 1' 'O, 199. 202, 206.
142.
Korosekv (44), 7.
Lhotka (54), 186. 194.
Kosov (54). 192.
Svachova (Fisslová)
„
Kostelec (45), 38.
(54). 194.
Kotek, samota (48). 88.
Lhotkv. ves a dvr (4i»). 102.
Kouba, jednota (48). 89.
Libin "(49), 105. 106.
Kout v (50). 111.
Kovárovice

(<5), 208.

(54). 182. 214, 218.
Meikovice. zaniklá ves (44).
Lazec (55). 204.
21.
:Ledenice (49i. 94. 103-104. Mejfák. jednota (55) 201.

138.

(55), 200.

Markov

Ma"zalov

Krumlova

208

Kováov

1^4.

Maava es.

.Markvartice (54), 194.

(57), 229.

(51).

Mvšlanv

(54), 194.

(54),

Nm.

Landštein (50). 112.
..Láník", jednota (48). 84.
^Lapica". jednota (48). 7, 8'».

Lašovice

(46). 52.

(57),"219.

195.

Láf.

6'i.

dvr

(47). 69.

(55). 203.

Kvtušín

8/.

163.

(52).

Kyselo v (56). 211.
Kvasejovice (54),

Klape

Kolenec

Luppetsching (57), 228.
Lužnice, samota (48). 70.

(55).'

89, 90. 163.

Kundratice

Kuí

Keblanv (51). 140.
Kienbes; (57). 219.
Kladné (54). 187. 196.

169, UV).

Lštín (5ii). 211.
lAihov (52). 162.

200. 201.

Kappelln (57). 226.
Karlov C46). 54.

Koín

Loutka (56). 211.
Louzek. hrad (53).

(55). 209.

Xovv. hrad

(57).

220, 228.

(46). 47. 53.

Kus;elveit

84.

Louej (54), 191.
Louovice (Kienberg)

187, 204.
202.

Krížovice (55). 202.
Ktiš Malá (55). 202.

(53). 180.

Kaplice

l'>9.

(55),

Kiž erný

191,

182—

198. 199,

200. 201.

Ktnov

Kámen

(54).

186. 194. 196.

Kíišfanov

1b5.

199.

Sv.

(52), 161.
(57), 218.

71.

88. 90.

86. 87.
Lomek (55). 203.
Lomnice (49). 98.
Lopatn (57). 228.
Lovšice (54). 195.

i Krouov

eská Ki^enová (55),

(57). 227.

hrad

191,

182,

79-83,

eskv Krumlov
185".

Kámen Díví

180,

101, 102.

Lništ (51), 140.
Loedice (51), 138.
Lom Mokrý (51). 139.
Lomnice n Lužnici (48).

(48). 84.

(54). 192.

Kropsdorf

103.

(52).

100,

190.

(54),

(54).

Kropná
Kájov (54). 187. 196. 199.
Kališt, pustina (49). 96. 102.

Kameni

Litvínovice (44). 3. 9. 25.
Libni. pustina (49). 93. 96.

199.

210.

1

(49). 93. 94. 95, 96, 97>
98, 99. 100.
Litoradlice (46). 47, 53.

(4b). 57.

Kráva, hájovna
Ivrín (52), 165.

livovice (44). 18.
loseFodol (sklárnv) (56). 209,

Kališt (54).
Kaltenbrunn

Lišov

Kozlov (48). 81.
Kramolín (56), 211, 213.
Kasejovka (54), 193.
Kravín (Kuhhof) (57). 220.

jitronice (52). 163.
livno (Jilonov. pustina) (49),
94. 9h.

—

234

(53),

171.

Mirokovicc
Mitterheil.

(54).

1'»4.

samota

(57). 21''.

.Mladé (44). 3. 9. 10.
.Mladoiiov (55). 203.

Mladošovice

Mlákv

09.
(50).
(48). 71. 84. 88, 8".
1

.Mlýn .Nový (46). 52.

Mlvnv Sosnv, samota
99."

Munice

(45). 39.

(4'»),

—
Mnich

Otice

(47), 65.

dvr

Míidlitzhof,

Mojné

(57), 218.

(54;.

187, 193.

(56).

198. 207, 211.

Mokrá
Mokré

Mokady

(57), 21''.
64.

Mostv Dlouhé
Morusice (51),

(56), 211, 212.

133. 140.

(56), 211.

MCihlberg (52). 162.
.Mýdlovarv (45), 42.

"dvr

Mvsletin,

Mvšanv
Mýto

17.

(44),

Nedabvle (44), 19.
Neplachov (48). 90,

Nepomuk

(51).

Nemanire

(45). 37.

91. 92.

(51).

Nesselbach

(57), 219.
(46). 5h.

187.

(54).

Netebice

Neuslift (5b). 211.

Neutal

209.

(55),

Nezdášov
Nežetice

Plané

(46). 54.
133, 1.38.

Plá

(51),

Nchov (51), 139.
Xémi (54). 196.

Xmice

18.

(44),

Xovosedia

71.

(48),
84. 88, 89.

Novosedla
Novosedlo

79.

82.

Nová

„

(50).

(45). 37.

Dlouhé Mostv)

Olšina, (viz

(56), 211. 212.

Olšina, okres Planá (54), 186.

O palice

(54),

192.

Opatovice (45). 37,
Oselný (49). 96.

Osek

Oslov (47). 60,
Omlenice (53),
Ondrejov (55),
Ostrolov
(51),

Otvek

h7.
171.

199, 203.

Újezdský,

142.
(51),

statek

„

Vžovatá

194.

Pufferháuseln, sam.

Puché

Puchtice

194.

(54),

Purkarec

(57). 219.

169, 171.

150,

(53).

(45), 28, 38, 39.
(55). 208.

Raín

(55). 2(J3.

,

(56), 210.

Radonice (48). 92.
Rájov (54). 187.
Radostice

Plava

17.

(44), 7, 8,

Plavnice, velkost. (44).

4, 7,

182.
(54),

Ranice
Ranko v

Ráve

(54),

192.

(54),

192.

(51),

135.

(54).

194.

Reitbaucr, sam. (57), 218.
Rejzíkov, sam. (46), 52.

Rohv

190.

96,

(49),

Radslav (56). 207. 211.
Raifmass (57), 227.

(55). 200.

Rojšín

(54).

182, 191.

Rovence (55), 202.
Podháj (4b), 47, 53.
Podhrad, pedm. Hluboké Roudné (44), 3, 25.

Rovné

(45). 36.

Podhradskv,

jednota

(54).

Podolí

(54). 195.

Poho

(47), 64.

102, 97. 98.

71.82,84.

(48). 70.

(48),

70, 71, 72,

Ponéšice (45). 28, 38.
Popela, samot. (48j. 79.
Popelice (53), 171, 177.
Popovice (46). 57.

Poešín Malv
176.

Velkv

(53). 171. 175. 176.

Ruckendorf (57), 220.
Rudolfov (44), 3. 4,

Polná (56). 211.
Polžov (52), 163.

Pondrážko

(54), 195.

Rozpoutím

Rožmberk 214—218,219, 220.
Rožnov (44). 3. 9, 10, 25.

192.

,

135.

(57), 229.
(5.3), 171.

107,

194.

77, 81. 87.

194.

(54),

171, 186,

131,

(54),

Plašná

Pondraz112.

194.

(54),

Purkstal

Pištín (45). 37. 42.

.Stará (45), 27, 39.
Ohrada, zámek (45), 36.
Olbramy (52). 162.
Olešnice (51), 141.
Olešník (45), 39.
(Jlivetin (55), 209.

(54). 187.
(48). 70, 87.

Peseka

Pítž

„

Pleso vice

110.

(46), 54.

Pehoov

Pívoranv, pustina

Horní (i Kozí) (54).
Dolní (54), 194.

(54),

dvr

Obora,

(48), 90.

162.
(4b), 57.

Píslovice

Pleše (47A 63, 66. ,
Plešivec pedm. C. Kruml.

(45). 42.

108.

(49),

Písená

140.

(54 1,

Te-

(52),

Pídolí

22.
\'H,.

(54),

87,

(47), 64, 65.
Plástovice (45). 42.

Nirschling (5/). 218.
Xitovice (47), 65.

místo u
128.

(50),

Peice

(44), 3. 9, 25.
(5b). 211, 212.

r

194.

(55), 203.

Pehájek

Pihlov (55), 208.
Planá (55). 208.

194.

(54),

181.

(54),

(54),

Prose

52.

Perné (44), 18.
Pernek (55). 2()8.
Peešín, zámek (51), 139.
Petíkov (51). 133. 141.

I3>».

(57), 226.

Prochod

Pelejice (47), 67.

Netchovice
Netolice

(51),

Poschlag
Pozdéraž

bon

Pec Nová (56). 209.
Pece Smolné (55). 209.
Pecka (54), 196.

Peín

(46). 48, 57.

Práter, Vvlet.

88, 92.

141,

(46), 57.

Poežanv

Praov
Praké

138.

(51),

(44), 23.

Poížence

Prokeš, samota

Pávek, jednota (48), 89.
Pazderna, jednota (48),

(45). 27. 40.

Nesme

(48), 90.

Paleek, hájov. (55), 209.
Papírna, samota (48), 79.
Parkfrýd (55). 209.
Pasák, hájovna (55). 201.
Pasovar (54). 195.
Paso vae (44). 18.

Pašovice

211.

Naeradec (56), 211.
Nadjov. dvr (48), 83.

Naki

dvr

Pašice (45), 42.
Pašovice (46). 46.

(55). 203.

(.56),

(46), 54.

hrad, (53), 132. 175,

176.

Poíí

l'»3.

(54),

Ovín,

(44), 22.

18h.

(54),

Moserhammer
Mostené (47).
Muckov

Poešín

(56), 212.

Otmanka, samota
Oujezd

(44). 3, 25.

—

235

171, 175.
(53), 171.
175,
(53),

15,

10,

101.

Rvchnov n/Malší

(53).

171,

180.

Rvchnov Nový
Rychtáe v (55).

Ržov

(49),

eice

(47). 58.

.

(52).

104.

Kardašova
63—64, 66.

Rehoinky
evnovice

1b4.

200.

(47),

(47), 65.

(51), 18,

138.

58.

-

33b

Strana Dolní. Malá

I\il)ec (47). 53. 66.

Kimov

5,

(44), 4,

22.

18,

8,

Straanv
Stráž

Sádlná

{4%

.Sadkv

:

Stropnice
Stropnice

8,

(51).

(51

Tšín

19,

138.

Tšínov

138.

).

151. 152. 161.

(52).

;

!

Todeii

Sedlice

Strížov (51), 130. 132. 133.138.

Teboíi

(48), 79.

l')4.

(54),

Sedmichalupv
Selce

(45), 42.
-Selec (51), 139.

Semenec, samota

(46), 52.

Schonhub Dolni

229.

(57),

Horní (57), 229.
Schonfelden (57), 226.
Slabošovice (49), 105, 106.

Slaví

131. 191.
18, 140.
(46). 45.

(.54).

Slave

(51),

Slavtice
Slavkov (54).

196.

Slavkovice (56). 211.
Slepií (52). 164.
Slovnice Dolní (49).
Horní (49).
Sloupenec (54). 199.

107.

,

(53),

Dkanské

171, 178.
171.

(53),

171,

180.

Skidlo

187,

(54).

Skubice

(54).

„

193.

195.

.Smede Velká

samota

samota
Šebanov (54),

Šachl,

(55), 201.

Mála

(55). 201.

(54).

186.

Šoberstátten

Špiák Starý
176,

177.

Sobtice (46),
Sokolí (51).
178.

170,

.Souku])-. jednota (48),
Spolí (b4). 194.

Srnín (54). 18().
Steindelskv hamr
Stéžerov (55). 203.

Stógenwaíd

Strádov
Strahov

(57),

(56). 210.

(51).

138.

(51).

131.

(.56).

210.

Strana Horní

Špiák Nový

71.

Štki

(54),

(47), f>3.

229.

(51),

Šumberk

Uhlíi
Újezd
107,

Vítšovští

ervený

(55),

203.

(55),

(49).

94.

93,

"

108.

Kamenný

jezdec

(55), 203.

Kruml.

(44),

4,

7,

(47). 63.

Urtvinovicc

(49).

Urtinovice,

d.

103. 106.

Urtvinovicc

106.

(49),
(55), 203.

Ustinovice

(49), 94.

(48), 89.

Vadkov

!92.

\'al

106.

'

159.

\

I

90.
I

pedm.

195.

(54),

6b.

(48),

Waldau

(55). 207. 209.

182.

137, 141,

(51),

200.

71.

78. 89, 90.

(57). 226.

\'altéov (52). 164.
\'altirstift (55). 208.
\'arta

Malá,

\'elín

(54).

Velná

(44).

Velechvín

sam.

(46).

57.

1'»4.

23.

(49). 90.

107.

\"clice (45), 39.

.Švíba (55), 203.

(.54).

(52).

22, 23.

Svamberk, dvr (48).
Svankov (57). 213.

Tavírna,

Nov. Hr.

Údolí Jiíkovo

Újezd

Štpánovice (49), 97, 105,
Štpka. jednota (48). 89.
Štipto

47. 48.

Uhlíkov (55). 209.
Uhlíi Borovští jedn.

Štipoklasj' (46). 57.

.Stomnitz (.57), 218.
.Stonek, samota (46). 52.

Strá

177,

180.

pedm.

182.

(.54),

Špta, mlýn

48, 57.
140.

.

46.

(46).

153.

130.

pedmstí

Špiák,

Spolí (50). 112.
171.

Údolí,
159.

(55). 204.

Smrhov
Smržov

(57). 213.

\'lt.

i

Simánek, jednota (48). 89.
Široin, samota (46). 56.
Šlagl Hor. (57). 22h.
Dolní (57). 226.
. ,

(5.5),

n.

162.

I

209.

18.

(52).

.'^evtín (48), 79. 82. 90.

(50).

(53),

Týn
"56.

(55), 202.

Šonov

Sobnov

i

.

171.

165.

(52),

209.

(48). 79.

(55). 207.

.Šmelcovna

(53),

102.

(49),

195.

Slechtv mlýn

(48), 80. 82. 83,

181.

(54),

Tímerv

(48), 88.

.Smilovice (46). 56.

.Smede

195.

i

(.53).

Velké

"

192.

Tvchoraz

.Šenava

•Skalné (56), 211.

192.

(54),

Tebotovice. TebotovaHura

160.

Šejba, výl. místo

(49). 94.

Skalinv Malé

102.

(54).

151_.

(54),

Trebonín Dolní

Svince (54). 187.
Tnsov (54). 130. 131. 190.
Tritín (46), 57.
Svince Dolní (.54). 193.
Trocnov (51). 145—150.
.Svince Horní (54). 193.
Trojanov (44). 18.
Svince Stední (54). 193.
Svinv Trhové (51), 135—137, Trutma (51). 130. 140.
Tuchonice (46). 48. 57.
138, 178.
Tuset („Tu se') (55). 2m7.
Sviny (47), 69, 165.
.Sýkora,

195.

(54),

(52),

Tebonín Horní

Tebonín

195.

dvr

Svtlík,

Svtví

122.

161, 162.
198.

(52),

(.54),

133. 139.
142.
(51). 142.

(51).

(50). 79. 109. 110. 112,
114. 115, 119, 121, 123, 178.
Tebovice (55). 203.

107.

'

Slubice
Skalice

Svébohv
Svéráz

•Schild (57). 228.

(55). 202.

Ti-ebíko

115.

180.

(53).

(51).

Tebe

Stížov (44), 8. 20.
Stupná (54), 191.
Suchdol (50), 109,
Súš (54), 195.

200.
Sedlikovice (47), 67.
(.55),

141.

(51).

Tisovka

Strouha (.=5), 200.
Stríbec (50), 109.
Stitež (54). 194.

dvr

141.

Tichá, tvrz

Sedlo (51). 138.
Sedlec (4f)), 54.

Saloiin,

(46), 47.

(51),

Terezka, dvr (52), 163.
130, Terezín (52). 151. 160.
Terezínov (52), 163.

162.

107.

Temelín

'

133, 135,

132,

202.

(.=55),

6b.

17).

(

Strážkovice

(44), 22.
(44), 21.

Dolni

(47), 63.

20.

19,

j

139.

Hímov Horní

(44).

Veleslavice (54), 195.
Velesprín (4'»). ')6.
(J.

Kruml

I

i

\'ek'šín.
1.33,

hradišt

180.

181,

(54).

19.3.

132,

—

337

Ves Nová
Ves Nová
Veselí

n.

Woisetschlaír

109.

27. 39,

("45),

Lužnici

(47).

61, 63, 6b.
(55). 203.
Veselka (51), 135.

Vranin (49). 106,
Vrata (44), 3, 10.

Veska (49), 93.
Veska Nová (55). 203.
Vesce (52). 3. 65.

\'rbné

Veselí

(44). 22.
(46). 4h, 55.

Veveí

(51),

Vesná

161.

(52).

Yšete

163.

Vtrník, sam. (49).
Vidor (\'idovpole)

(44).

7,

Vvhn

Vinná

191.

(.54).

(55),

Vlí Jáma

(55). 202.

Zvíkov. Zvíkovec

(47). 65.
54,

Záblatí (48).

Zvíkov (54), 194.
Zvoz i Samary
Zvozná (46), 57.

54.
102.

Žábice, sam.
77.

78.

Zahorkovice

(45). 27. 39.
Záhlini (56). 211.

;!8.

\'lkov (47). 67, 90, 92.
\'lkovice ÍA'^). 94. 105. 106.
Vltavice Dolní. d. Hvizov
199, 208, 210.
1.

Záhoí

I

99.

!

(52),

165.
(48). 87.

,

(54).

187,

193.

•

I

,

Pluhv

,

(53).
,

194.

(.^4|.

194.

^i.im.

(48). 83. 88.

(50,1.

(48), 88.

165.

151,

.

103.

Žíšov

111.

Záluží (51). 149.
Záluží (54), n2. 1''4.
Zálši (47). hS. iV).

Í.Stieq-i-sdorh

18(1.

Želnava (.56), 209.
Žimutice (46\ 48,

194.
(49),

(47), 64.
171. 175.

Zdík'

(53).

Zahradník,

(Znlvné)

195.

(44), 4, 26.

Žár (52), 135,
Ždár (47), 65.

I

Zahoankv
('54),

(54).

i

(46), 57.

Zahrádka

Zálesí
Voda Hojná (52). 162.
Dobrá (pati do Bud.) Zalinv
„
(44), 3. 5. 15. 102. Zálom

(Brunnl)

(54),

j

(47). 63.
r

105,

Žaltice (54). 187. 193. 194.

82, 84. 86.

Mkov

\'ohnoutek. sam.

71.

70.

(49),

106.

(53).

Zaháj

162,

(54). 192.

(46),

\nhavv (45), 37.
Vlk, sam. (48l, 88.

(55).

(47). 66.

Žabobesky

1^03.

\'obrázek, sam. (49

Zlukov

Zubice (54). 194.
Zumberk (51), 140.
Zvrkovice (46). 53.

(48). 90.

Vítšovice

(45).

i

171.
\'yšní (54). 196.
\'žtuhy (49). 103.

\'itín (48), 72, 90, 91.

226.

Zliv (45). 27, 39.

(44). 3. 4.
(44). 3. lu.

Všemvsiice (46), 47,
\'vhlikv. sam. (49).

99.

17.

Višný. jedn.

eské

Suché
,
Vrcov (51), 143.
Vrch \'ncv i(^dn.
Vtrní (54), 196.

(44). 22.

Vestec

Zborov (44), 4, 17.
Zbudov (45). 42, 43.
Zdoby (46), 54.
Ziekrass (Tchoraz) (57),

120.

110,

37.

Zátoii (54). 181, 195.

\'ražice (55), 203.

1

\'esce Horní
Vesce Dolní

Veveíko

Zárov (56), 210.
Zámostí (45). 36.

(57). 227.

Voraschne (57). 2l'i. 228.
38—60, WOrles (57), 219.
Voselné (49), 93, 102.

(55). 200, 201.

Žlábek

I

(.56).

211.

zámek
Žumberk (52),

Žotlin

57.

(47), 68.
(47). 62.

(52),
Ih4.

1.54.

1^3.

1
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NMECKÝ

BENEŠOV

...

(52)
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B\'valý

Dominikán v es.

klášter

Budjovicích

BLATA

z Blat Kubátových
Starožitný kámen na Blatech

....

42
43

oznaující Kubátovo popravišté na Blatech
Odhaleni pomníku Kubátova ....

43
44

Selky

Kámen

jovicích

Justiní palác a okresní

143

klášterního

chrámu v Boro-

vanech

.

^'^'^

•

69

224
225

Vyše-Brodského

BUDJOVICE ESKÉ
eské Budjovice
es. Budjovice

.

7

v letech jaadesátých

Zadního mlýna v es.

,

jovicich v

It

nst .námstí

s

pila u

(56)

Hiršberk

HLUBOKÁ

...

12

210

Eggenberský

14

San

Vz

14

dkanským chrámem

cskvch Budjovicích

15

Chrám F. Marie .s býv. klášterem
Dominikán v es. Budjovicích
Kížová chodba v. bývalém kláštee
Dominikán v Ces. Budjovicích

.

.

16

r.

1638 (pední

36
36
37

1745

Eggenberský
z

r.

.

.

.

.

Msto Hluboká

41

Zámek Hluboká
17

.35
r.

z r. 1638
.37
1710 .'
Zimní zahrada (sklennik) na Hluboké 38
... 39
Hluboká. Pohled ze zámku
40
Ped odjezdem družiny lovecké
40
Na lovu kachen

San

jovicích

z

z

....".

ást)'
13

(45)

Jízdárna na Hluboké

Vz

dkanským chrámem

Radnice v Ccs. Budjovicích ....
Kašna na námstí v esk3'-ch Bud-

v

Vodní

1

.

.

s

(50)

.

HIRŠBERKY

es. Budjovicích
radnicí v es. Budch padesátých

131

Františkov s parním ml\'nem p. Dub130
ského a hranici zemskou (.Most)

Bud-

v es. Budjovicích v letech padesátých
^

ást. námstí

23

Doudleb}-, hradišt

8
10

s

(44)

FRANTIŠKOV
(44)

jovicích

v

(52)

161

DOUDLEBY

ského
kláštera

Bok

CUKNŠTEJN

Doudleby

ást námstí

(47)

Dobj^vání

BROD vyšší (57)
Kížová chodba kláštera Vvše-Brod-

vž

20

67
68

Hrad

Hradební

....

Námstí v Bukovsku

Zámek. Žižkv pomník a pran<' na
144
námstí Borovanském

ii

19
19

Bukovsko

vanech

Vž

18

.

v es.

(51)

Ambity klášterního chrámu v Boro-

Nádvoí

dm

Budjovicích
Krumlovské, aleje
Museum v es. Budjovicích

BUKOVSKO

BOROVANY
Nádvoí

18

Pomník \'ojtcha Lannj- v es. Bud-

(45)

Pomník Závise

(od staré
z

eky)

Falkenštejna

...

29
30

239
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Zámek Hluboká

(se strany západní)

31

Prelí- zámku hlubockého
Druhá brána s ástí prvého a druhého nádvoí na Hluboké ....

32

KOMÁICE
Nádvoí zámku

33

33
34

Ložnice zámku hlubockého

ítárna

,

....

„

Komáicích

v

KORUNA ZLATÁ

Hlavní (druhé) nádvoí zámku hlu-

bockého

(51)
.

.

.

(54)

Koruna
Hrobka krále Otokara

187

Zlatá

II.

ve Zlaté

Korun

35

139

188

Hrobka pana Bavora ve Zlaté Ko-

HOICE

HOSl

196

(54)

(45)

Hosín

Kostel v

"

run
188
Kapitulní sál bývalého kláštera ve
189
Zlaié Korun"

41

HRÁDEK VYSOKÝ

HRADY NOVE

53

(46)

KRUMLOV
Námstí

(52)

Nové Hrady
Pední bašta hradu Novohradského
Zadní bašta hradu Novohradského
Námstí s radnicí v Nových Hradech

.

152
153
153
154

.

.

HRY

Redutní
Partie z

sv. E^liáše

CHLUM U
Poutniky
u

u

TEBON

kostel z

r.

Hr ...

1745 v

Chlumu

TEBON

(50)

z

a k. Výsosti Frant. FerdiEste v Chlumci u Tebon 127
128

štvanicí

.Štreka v parku J c. a k. Výsosti
arciknížete Františka Ferd. z Este

v Chlumci

eský

173

kostelík v Kaplici

Vnitek eského kostelíka v Kaplici 173
ást námstí s radnicí v Kaplici .174
.

Stará škola (nyní

mstská nemocnice,

kde uil Kindermann

175

(49)

LOMNICE NAD LUŽNICÍ

Dkanský chrám

191

.

KOLODJE

(46)

Zámek v Kolodjích
Rotunda zámku v Kolodjích ...
Zámek v Kolodjích (Ped padesáti

55
56

,56

95
97

99

(48)

Bažiny u Lomnice

77

a stará škola v

Lom81

Radnice se školou v Lomnici nad
Lužnici
.

rybníka Tisýho

Rožmberská bašta

LOUZEK

83
84
85
86

(53)

179

Hrad

MENŠTEJN (DÍVÍ KÁMEN)

NOVOSEDLA

(54)
.

100

Líšov od jihu
Prvod na kvtnou nedli po svcení
ratolestí v Lišov
„Místo vné". Pevnj' bod pro hypsometrické mení u Lišova ....

U

(53)

171

Rozhledna

(49)

Za „Kleteckou baštou" na Lužnici

KAPLICE

KLET

192

nici

129

Kaplice od jihu

léty)

LIBNI

J. c.

nanda

(54)

Kemže

LIŠOV

126

CHLUMEC U

Ped

KEMŽE

.

182
183
184
185
186
190

101

(50)

Tebon

Zámek

v krumlovském hrad
Krumlova

sál

Libniské lázn

(49)

Ddiný dl

Krumlov

Nádvoí hradu Krumlova

.

156
157

181

v

Krumlov
Hrad Krumlov

Stará residence s kostelem sv. Petra
a Pavla v Nových Hradech
155

Hrabcí hrobka na hbitov Novohradském
Zámek v Nových Hradech

(54)

Krumlov

(54)

87

(48)

OSTROLOV ÚJEZDSKÝ
Zámeek Ostrolov Újezdský
PLOCKENSTEIN

193

(51)
.

.

.

.142

(56)

Jezero Plockensteinské
Heben Pohoí Plóckensteinského

.

205
206

240
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POEŠIN
Hrad

133

RADONICE

(48)
.

ROŽMBERK

.

.

.

RUDOLFOV

73
74
75

(57)

215
216
.

.217

.

.

Sí Rožmberk
(44)

NOVÉ

217
218

Rybník „Svt"

„U koníka" v Teboni z r. 1544
Strž rybníka „Svta" pi povodni
1890

24

(53)

národnostním rozhraní

Hora Kohout

Sobnova

Hradištská hora s ástí

STROPNiCE

.

176
177
178
169

(53)

(51)

Žižkova ktitelnice

148

Opatovickj^m

a

TÝN NAD VLTAVOU

134
Naneíjevzetí P. Marie
v Trhových .S vínech
135
ZižkCiv list z r. 1484 v archivu Trho-

Chrám

Svmeckém

13(i

uTrhov^xh Svi

137

(48)

Ševtín. náves (v právo
Lomnického z Budce)

dm

47
49

Týn

nad \'ltavou

51

(44)

....

25

VESELl NAD LUŽNICf

(47)

L

nad Lužnicí ...
li nad
Lužnicí
Tlocvina Sokola ve \'cselí n. Luž.

Radnice ve
.Starý

\'es(-lí

mlýn ve Vesi

VODA DOBRÁ

.

8"»

dm Šimona
91

Zofiin

61

62

(52)

zámek

ZBUDOV

58
59
60

20
21

163
(45)

Zbudov ...

43

(52)

údolí Stropnice

Vodopád

.

124
125
126

(46)

Týn nad \Ttavou
Rodný
[-"uchmajerv v

Kubáta na škole ve

V

.

Dobrá voda
Kostel v Dobré \'od

Sevtín (celkový pohled)

TEREZÍN

Teboni
Teboni

do Vltavy

\'tok Lužnice

Veselí nad Lužnicí
Kostel ve \'eselí n.

(51)

Trhové Sviny

Kostelík sv. Trojice

Svtem

Vojtcha mezi rybníkem

Kostele Sií-

žovském

SVINY TRHOVÉ

123

Te124

sv.

ÚJEZD KAMENNÝ
v

120
121

hrobkou Schwarzen-

Výletní místo „Prater" v
Lázn a kaple sv. \'íta v

Sobnov, poslední eská vesnice na

118
119

122
s

boni

Sloup

111

117

119

berskou v pozadí
Kníž. hrobka Schwarzenberská v

Ambity kostela v Rímové

ŠEVÉTiN

v Teboni
Námstí v Teboni

88

24

145
146

(50)

Sv. Alžbéty v Teboni
Zámek v Teboni
Stará bašta v zámecké zahrad v Teboni
Kostel sv. Jiljí v Teboni
Býv. klášter, nyní dkanský kostel

r.
.

Rímové

STÍŽOV

TEBO

Dm

(44)

SOBÉNOV

.

Býv. kaple oznaující rodné místo
Žižkovo
147

22

(48)

Mlýn na Nových ekách u Mláky

Kostel v

Trocnov (od jihozápadu)

U

Rožmberk
Hrad Rožmberk
Dvorana rytíská na Rožmberku
Jakobínská vž na Rožmberku

fMOV

(51)

Rodné místo Zižkovo u Trocnova

Polom na kraji lesa u Radonic
Polom v lese „Království* u Radonic
Loveni rybníka Rožmberka ....

EKY

Strana

TROCNOV

(51)

158
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ŽUMBERK
Tvrz

(.52)
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osvdeným,

r\* l7Wlptf
rPl
WyliC-ILJIJi
I

*

praktickým rábcem a

vbcem

spolehlivým

=

jest

KORBRV i!« PRVODCE
po paiuátii^cli a zajíniavýcli místech kiálovství eského.

—

—

Posud vyšly:

Sestavíl Jan Stelba, správce hradu

KarlŠteJll.

40

hal..

[)oštou 50 hal.

Svatý Jan port Skáhm. Sestavll J. E. Korejs, íd. u. — 40 hal. poštou 50 hal.
Kivoklát. Sestavil AI. Buss, uitel na Kivoklát. 50 hal., poštou 60 hal.
Z Prahy do Štéchovic a Svatojanských Prond. Sestavii Ma.i.
Souhradn. — 50 hal., poštou 60 hal.
Královské Hradany. SestavIl v.
eskO-Saské Švýcarsko. Sestavil

ZvíkOV^.

Napsal

prof. J. Braniš,

Z Tábora do Bechyn.

c.

k.

v.

Tomek.

—

60

hal.,

Eugen Buhutinský 60

—

konservato.

50

hal.,

poštou 70

hal.

poštou 70

hal.,

poštou 60

hal.

hal.

Nap.J. Dotel a prof. Dr. Haškovec. 70 hal, pošt. 80

hal.

Prachovské skály. Nap. prof. o. Smola a prof. K. Šttina. K. pošt. K 10 hal.
i Doumský. eo h.
Hrnbá skála, Turnov, Yaldštejn, Trosky. Sepsai
postou 70 hal.
1

'

1

•'

''

Mladá Boleslav a okolí. Nap. Ph.C. v. Beneš a R. Jizerský. K. pošt. 110.
Ze Sobotky na Kost. Xap. Josef Bernard, správce školy, 70 hal. pošt. 80 hal.
Jindichv Hradec. Poátky, Lázn sv. Kateiny. Napsal f. Lego,
1

cd. školy v Jind. Hradci. 80

hal., pošt.

90

hal.

hal.
LibchOV. Napsal Ant. Kubista. 60 hal, poštou
Hlnboká a její okolí es. Bndjovice. '^'^'í'j,^i'\'"''oa1'''
*'^'''?n"u'
na Hluboké. 80 h post.
90 h.
7()

''

•'

•'

,

Police n.

Kokoín

3Iet.

—

a okolí.

Mlník.

SestavIl

Mg. Ph. Jaromír Pašma. 70

Napsal Ant. Kubista.

K

1.-, poštou

K

hal. pošt.

80

h.

llO.

Stará Boleslava S okolím. Sestavil Jan Dotel 70 hal, poštou 80 hal.
Sázava Dolní a stední. (Od vtoku do \'ltavy na Hrazené, Rataje, Šternberk,
Kácov. Zru, Lede a Svtlou). Napsal Ant. Kubista. K 1'20.
Sázava H01'ní. (Ze Svtle ku pramenm Sázavy v eskomoravské vysoin).
Napsal Ant. Kubista. K I —
Knks a Betlém na Královédvorsku. Napsal iv. j. Kropáek, k i-

Sumava
k

Šumava

=

z Budjovic na Zlatou Korunu, Krumlov, Rožmberk,

I.

^'yšší |Brod,

pramenm
II.

Krkonoše

a

Vltavy. Napsal JUC. Jar Brož. Doplnil Ant. Kubista.
Okolí Eisenstelnu. Napsal JUC. Jar. Brož.

j.

a

j.

V doplování

této sbírky

prvodc

stále se

pokrauje.

=

Obdržeti lze

u Pfl\7bfl

KORBRfl

d Praze, RiegroDo nábeží
a u všech

knihkupc.

. 246
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I KORBRUV PRVODCE
obsahuje

CIZINOU

RPnCn^KU
LJdJrl
1 11 J
Cena K 20 h, 'poštou K30h.
nTyj^ríCirWJ ^'^ stran, 27 wobrazení a orientaní plán
UtSJClLtU^iil^J Cena K, postou K 20 h.
rj/^nirnoppij 80 stran, 26 vyobrazení a orientaní plán
"^^

26 vyobrazení

stran.

a orientaní

1

Cena bO

(Vna

hal.,

msta.
msta.

1

1

K

20 "h, poitou

1

K

(2E5K0-5fl5KÉ 5\7ýCflR5K0
kriijiny.

plán

1

1

lJWKlllJLlJL>n.ll

=

:

[loštou 70

(I103KvH| ÍIiniCOv

30

msta.

h.

foSác^n.TaS

h;il.

i jiná zajímavá

msta

následuji

Skulou ozdobou každého eského píbytku jest uyobrazení staroslavného hradu

KFiRL5TE']nR.

Není echa, který by nebyl vážil cestu z rodného kraje svého k velikolepému památníku slavných dob národa eského, k onomu hrdému a bohatému kd\'S sídlu královskému, obetkanému nejkrasšími výtvary lidské
fantasie a pi^eetn\'mi pvaby vznešené pi-írody. Neodolatelným "kouzlem
psobí na každého majestátní Karljštejn. Urný obraz jeo nádberDým barooiisiieni prODedeaý lze obdržeti v úprav pipojené reprodukce ve formáte
25x34 cm. v úžasn nízké cen 70 hal. poštou 90 hal. (ti-eba však obnos
ten poslati pedem poštovní poukázkou.)
Objednávky vj-izuje každé knihkupectví nebo
nakladatelství

\.

PAVLA KORBRA

v Praze,

Ríegrovo nábeží 246.

J

