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LVIII.

OKRES

PÍSECKÝ.

Okres Písecky rozkládá se na levém behu \'ltavy, která tvoi
také jeho východní hranici, až na malý pruh, zabíhající ješt za jmenovanou eku. V této ásti jsou pouze ti místní obce: Podolí. A'olešná
a Smole. Bez ní má okres
podobu tverce, rozdleného na

tém

nestejn veliké polovice tmavohndou, nkdy zlatonosnou Otavou,
která za Štkni, opouštjíc okres Strakonicky', protéká napí okresem
naším ku Zvikovu, pod nímž se v arokrásném, skalnatém korytu
snoubí se sesterskou Vltavou. Krom nepatrné tetihorní ásti v doleky Blaníce jest všechen okres prostoupen prahorami a
to [rulou a žulou, skrovnji svorem (u Radobic).
Západn od Pisku
u Kocourkova a Zataví nalezeny vrstvy lignitu.
Xaplavenina tvrtohorní (hlína, písek a valouny) v znané míe vyškytá se na levém
behu Otavy od sv. Václava a Nepodic až k ížové, na pravém behu
od Táborské silnice u Pisku k Xovosedlm a k lesu na Klekakách.
V poií Otavy Blaníce rýžovalo se z diluvialnich zlatonosných nános až do století X\'. Dležitou horninou v Píseckých horách je žula
hrubozrná. jež prostupuje celý revír >sovosedsk\', Novodvorský a I'asecký. pak žula porfyrovitá skládající vrchy: Velk\'' a Malý Mehejnik.
Svícny. Nmec. Matku, Bytinu a Chlum žula prostedního zrna tvoí
vrchy: Provazce, Jarník, ást Kraví Hory a Vyhlídky; tato žula se
upotebuje na dlažbu v Písku. Žula amlibolová se nalézá u Mehelniku
(624 m), který jest nejvyšším bodem celého okresu. Rula prostu])uje
na levém behu Otavy celou píseckou kotlinu, pechází na pravý beh.
aby obklíila s obou stran žulové pásmo Píseckých hor. Na úpatí
Kraví Hory (606 /n) a Jarníku (587 m) nalezeno r. 1884 mocné ložisko
živce, který po 10 let s úspchem zde tžen. Nyní jsou lomy ty o])uštny a vodou zatopeny. Mimo turmalínu. který zde dosahoval obdivuhodné mocnosti, nalezeny zde drahokamy, jako beryjl. moidavit.
berthrandit, opál voskový a mléný, aquamarin, monacit a j.

ním poií

i

;

Uvedená

již Blaníce vlóvá se do Otavy proti Zataví na pravém
na levém bi^ehu pijímá tato již jen kromé nkolika potok
Mirovick\'m okresem protékající Skalici, sesílenou spšné rinoucí se
Lomnicí, která ped sv\'m ústím pibírá s pravého behu v\'-tok rybníka „Landy", potok Jesenický. Poíí tchto íek patí k nejpvabnjším místm celého okresu, jinak vbec bohatého krásami pírodními.
Písecký turistický spolek postaral se vhodn\''mi znakami, by toto
rozkošné zákoulú, zvané Piseckým Ischlem. bylo — díky ochot Písecké obce. které patí zdejší lesy — pístupno širšímu obecenstvu.
Hluboký lesní klid smavých velikán, svží zele oceánu mladší
kultury, jednotvárná hudba šumotu vinoucí se vody mezi balvany,
vynívajícími z eišt erstv \inouci se Lomnice s romantickými
zákruty a s úpravným mstkem, psobí na tvou duši, že se znova a
znova zastavuješ, nemoha se dosti nasytiti té lesní samoty, šumavské
partie pipomínající. A již se ocitáš u stoku Skalice s Lomnicí, kde
je již pipravena útulna, abys nerušené mohl se pokochati nov\'mi a
novými krásami. Zvlášt divoce romanticko' je potok Jesenickš'. kter\''
ítí se hlubok\'m korytem pes omšené balvany do Lomnice. Bohužel,
že v plné své kráse jest jen na jae. v lét vysychá.
etné rybníky rozkládají se po celém okresu, ale pece nejhojnji v jihozápadní ásti u Kestan. Obec Písecká má ve svém majetku
:^6 rybník.
Podnebí je mírné,
nestálé a mnivé. Prmrná roní teplota
v Písku dle meteorologické stanice rolnické tamní školy v letech
I9(X)— 6 jest 8"10 C. Dešt pevládají západní, v uvedené dob je
prmrné deštivých dn 134 se srážkami 4972 mm.
Okres
42321 km^ a má 36.234 obyvatel; je ovšem úpln
eský. Celá tetina rozlohy okresu je pokryta lesem. t. j. 14.983 ha.
z nichž opt tetina patí obci Písecké, o ostatek se dlí kníže Adolf
a Karel ze Svarcenberku, kníže Jií z Lobkovic, nkteré venkovské
obce
vesnití jednotlivci. Polí není ani 507o vší plochy (19.756 ha).

l)ehu,

a

ron

mí

i

Všech obcí místních je 43. politických i katastrálních
Všecky obce krom jediného Písku jsou vesnické. Královsk\-

obcí 62.

písek, dležité, starobylé a památné msto na dolním loku
Otavy, rozkládá se na obou bezích pvabného tohoto toku ve vV-ši
365 m nad moem. S osadou sv. Václavem. Purkraticemi a Horním
Novosedlem má 934

kvtu msta svdí,
napoítalo se v

popis, ísel a 13.608

obyvatel.

O utšeném

roz-

soukromého sítání, obci provedeného,
Písku na jae r. 1907 již 1.5.154 obyvatel. Písek neže

dle

mstem prmyslovým - spíše školským. Z vtších
dlužno uvésti c. k. továrnu na tabák z r. 1897, od roku 1901
umístnou ve vlastní rozsáhlé budov a zamstnávající 44f) dlnic, dále
možno

závod

nazvati

pivovar a sladovnu pravovárcrného méštanstva, kterýž
závod (roni výroba 351)00 A/l založen byl r. 1740, pak pivovar pravováreného obanstva (s roni v\'robou 5000 /(/). z r. 1889, dva rozsáhlé
válcové mlýny, továrna na balicí papir a lepenku, upravená r. 1880
ze starobývalého mlýna. kter\'- se již v XVI. století pipomíná, od
továrna na fezy (Akciová spolenost rakousk5'ch továren na
r. 1896
parostrojní

vkusn stavná Raabova strojírna pro hospodái^ské stroje, vodovody a pumpy, továrna na obu\'. která zamstnává 100 dlník (r. 1864),
kruhová cihelna obecní (nyní se zde nepracuje) a soukromá parní
fezy),

Fot.

J.

Vavruška.

PÍSEK.

pila a

v.

j.

Sem

v echách, od

r.

dlužno také zaaditi
1887.

mstskou

elektrárnu, nejstarší

Nemalou podporou prmyslu

penžní

jsou

nichž nejstarší jest .Obanská záložna" z r. 1859, od r. 1889
ve vlastním paláci, ozdobeném allegorick\'mi obrazy bratí Liebscher
ústavy,

z

a sgraíitty arch. Weyricha. pak

,

Spoitelna

král.

hospodáská záložna, zal. r. 1883 a
Z etných vzdlávacích ústav dlužno

okresní

z

msta

Písku"

téhož roku

uvésti

:

c.

k.

z

r.

1869,

smnárna.
gymnasium

založena r. 1860 jako ústav obecní,
r. 1886
sestátnna, vyšší lesnická škola z r. 1899, kdežto revírnická
škola zal. byla již 1885, rolnická škola (sice již od r. 1870, ale r. 1883
reorganisována a v nynjší úelné budov od r. 1886 umístna). Chlaz

r.

1778, c. k. vyšší realka, která

mštanská

l)ecká

škola založena

r.

\'H)2.

kdežto

(ií\-('í

již

1873.

Obecné

Pro živnostenský
dorost je zízena pokraovací škola prmyslová (1881), pro obchodnirk\' dorost škola obchodní (IJifi.). ()(\ r. 1842 trvá již mstská opalrovna, je zde ještr iuid(l)ni škola a dixí prmyslová škola. Židé si
vydržují zvláštní školu své konfcssc od roku I8'A'] jest na této školo
eština jazykem xyurovacím.
ehlapeeké

školy

(r.

17<A'{)

jsou

díví jedna.

(i\.

Nynjší S \-. \';ic!a\-. skupina to domu na levém behu Otavy.
dlužno oznarili jako prvolni osadu PiseckoLi. Kostel zdejší býval od
l)ra(iávn\'ch asú farním. Mešní kaple sw Prokopa je rovnž píivodu
starého.
Kot.

J.

Nynjší jjodobu má

kostel

z

r.

\(>9i.

kdy opraven po svém

Vavrušk.T.

zhvii;k st.moch

iir,\iii;íí .\ii;sr.\

pi.skl".

zniení v ticetileté válce. Xa hbitov kol kostela
kládající i^ochovávaji se osadníci z

Mstu

Xepodic

sv.

\'áclava se roz-

a vojíni zdejších posádek.

Písku dali \znik rýžovníci. jimž k

ochran vystavn

r.

V25'A

cúda. komorník, vlada, loví a písa se svými
])omocníky. Hrad. most a mstské hradby stavny asi najednou,
pra\d|X)dobn za \'áclava 1.; za Pemysla Otokara 11. bylo vše již
dokoneno. Tento král asto dlel s celým svým dvorem v Pisku. Ped
hradem \zniklo pedhradí. kde živnostníci a obchodníci své z])oží vykládali. U. \'A21 dostal Písek od Jana Lucemburského právo míle. t.
že na míli cesty nesmlo býti i)ivo vaeno, aniž jaké emeslo trpno.
hrad, kde sídlel župan,

j.

Karel

I\'.

vykoujjil hrad. který byl zastaven

neznámému

držiteli,

a

asto

Zídil v Pisku sl\iad soli, stvrdil právo míle a povS^šil místo
úednictva jak krajského, tak dvorského. A'áclav IV. vše potvrdil a také v Písku astji dlel. R. 1419 je majitelem hradu Hájek
V hradní síni náelníci strany táborské, ku které celé
z Hodtína.
mésto se piklonilo, konali snmy jak o vcech nábožensk^vch, tak

zde

na

i

dlíval.

sídlo

politických (zvlášt

Píseck\'m

privileje.

r.

Rok

1422 a 1426). R. 1460 Jií Podbradský" potvrdil
1547 pipravil Písek nejen o všechen majetek,

o všecky v\'sady, krutx' to trest Ferdinanda I. za úastenství
v odporu stav proti tomuto Habsburkovi. Když pozdji Ferdinandem
udíleny milosti, dostalo msto Písek zpt v majetek nejen etné vesnice, rybníky a mlýny, ale
pustý hrad, který r. 1532 vyhoel. Pozdji
Hospodárnými mšany pikoupeny dvory, vesnice, mlýny a manství.
Za války ticetileté Písek mnoho trpl, protože uznal vládu ticeti
direktor.
R. 1620 (.:!(>. zái) oblehal msto Buquoy s Maxmiliánem, vévodou
bavorským. Mezi vvjednáváním s mstskou posádkou, slezli Valoni
,v Kout" porouchané hradby, oteveli týnskou bránu a vpustili zde
ekající kozáky a pak tak strašn ádili, že pr\' jen 13 lidí zstalo na
živ. Msto a statek spravoval Don Martin de Hoeff-Huerta. Sedm let
na to lehlo celé msto popelem, až na tri špatné úzké domkv. Otl
1620 Písek ušeten bd válených, proto dosti rychle se zotaxoval.
r.
Roku 16,38 prohlášen mstem krajským a Ferdinandem III. r. 1641
mstem královským, povýšen do tvrtého stavu, navrácena a potvrzena mu všecka privilegia, majestáty, svobody, obdarování a milosti.
R. 1651 msto opt vyhoelo. Po moru. který v Cechách zuil r. 1681,
ítal Písek pouze 893 duše. Za Huerty obno\en klášter dominikánský,
kter\' od pradávna sousedil s hradem na stran jižní.
Huerta zemel r. 1637 a pochován v kláštee Hyberáckém na
Novém
pražském, vnitnosti jeho uložen}' v dominikánském
kostele u sv. Kíže. Jak Písearié po
truchlili, svdí rení, které
šlo tehdy od úst k ústm: „Huerta. poberta, už je u erta."
R. 1714 vztyen mariánský sloup na Malém námstí na odvrácení
morové rány. Kol sloupu jsou sochy sv. Josefa, Šebestiána, Rocha
a Václava zpedu, na stranách a vzadu sv. Barbory, Vavince, Františka, Pia V. (patrona msta) a Katein}'. Celé sousoší zhotovené ze
žuly je dílem umleckým. Sem se koná první nedli po 8. ervnu
od r. 1744 každoron na oslavu osvobození msta od Francouz
ale

i

i

mst

nm

:

z

dkanského

kostela processí,

t.

zv.

mstská

slavnost,

pi

níž

dkan

pod nebesy kráející místo velebné svátosti nese obraz _Panny Marie
písecké". Tento obraz, malován}' na dev ve zlatém poli, jenž pochází
dle úsudku znalc od Tomáše z Mutiny (1334 — 56). pinesl do Písku
Causalius, který jako studující v Praze byl též zpvákem v benediktinském kláštee emauzském r. 1760 a pi procházce klášterní za-

jistx"

hradou. našel jej \ hluboké dutin ve zdi. Když pišel po dokonrenvch
studiích jako syndikus do Písku, odkázal jej dkanskému kostelu, kde
umístn je na oltái^i Panny Marie písecké. Kdy vystavn dkanský
kostel zasvcenN' narození Panny Marie, není pesn stanoveno. Jedni
tvrdí, ponvadž je stavn v pechodním slohu románsko-gotickéni, že
mostem a hradbami v století XII.
íi,si souasn byl zbudován s hradem,
posunují jeho pvod do staletí následujícího, ponvadž
zmínky o zdejším kostele v dob pedhusitské. Dominikáni sice postavili si zde kostel s klášterem již r. 1260. ale ten nikdy
nebyl prohlášen za farní. O hlavní vži se ví urit, že byla vystavna
1489 mistrem Mikulášem Píseckým. Je 74 m vysoká; cibulovitá bar.
rokní stecha je mdn\'-m plechem kryla, tvar její pochází z r. I74(t.

neb

XIII., jiní

se nikde neiní

Fot. V. Chaura.

MSTSKO' PAliK

\'

PISKU.

2U. prosince ádící rozmetena, tehdy mla
prejzovou krytinu. Pvodní sedlovitá stecha, jejíž obraz zachoval se
na nástnném obraze v kapli svatojanské v dkanském kostele, shoela v noci 1555—56 o Sylvestru byvši bleskem zapálena. S ochozu
do širokého
této vže je utšený rozhled nejen na celé msto, ale
okolí. Odtud hlásný denn od II do 2 hod. ve dne a od 9 do 5 hod.
v noci po každé hodin vytrubuje na tyry strany již od dob Jana
Lucemburského, kdy kupcm ubírajícím se od Prachatic zlatou stezkou

kdv byla krutou vichici

i

dával znamení a hodiny oznamoval. Týž úel má zvonní v adventu
o 7 hod. veerní. Hodiny na této vži byly sem r. 1854 z vže král.
hradu peneseny. Menší vž nabyla nynjší své podoby r. 1858. Ve
vysokém gotickém okn nad hlavním vchodem jsou v klenb vytesány
obrazv tí evangelickvch zvíat (lva. bvka a orla), na vrcholu oblouku

-

dv

-

poprsí Hus a Jeroným. Kalich spasitelem žehnající byl
protireformacní odtesán. A'nitek chrámu je silnými, tyhranpilíi rozdlen ve tri lodi. Pi restauraci r. 1886 podniknuté ob-

spasitel a

v

9

:

dob

n\''mi

jeveny byly pvodní malby, které jsou silným plechem pikryty, aby
se spíše mohly dochovati píštím vkm. Z téhož roku pochází gotický
oltá zhotovený ezbáem Jos. Krejíkem. zlatý lustr a nkterá malovaná okna. Cínová ktitelnice je práce konváe Neudorfa Kundráta
z r. 1587. \' letech 1741—43 pistavna kaple sv. Jana Nepomuckrho
nákladem pí. Beatricc Hanzlíkové, vdovy po primátoru. Nové pozoruhodné varhany vypravené pražským mistrem Petrem jsou vnovány
záložnou obanskou. Proti kostelu jest dkanství z r. 1768, za nimž
v sadech umístn r. 1861 pomník \ojin zdejšího pšího pluku . II.
Fot. V. Chaura.

ST.ARK

L.\ZN1-.

V PISKU.

18.59 \ bil\ách u Melegnana a Soiferina od
zhotoven je G. .Maxem v Benátkách. Zúe každoron
se vojenská slavnost, pi niž místní velitel prosloví

padl\''ch

jich
8.

soudruhu.

ervna koná

e.

pomníku stojí dvoupatrová budova kasárnického \zezení okresní všeobecné nemocnice (zal. 1848) se 60 lžky, která \šak
naprosto nepostauje, a bude nahrazena novou, pavilónového systému,
nákladem 350.000 K. Kde stávala budjovická, i horní brána, je zbudován skvle vypravený Dvoákv hotel „u arcivévody Ferdinanda",
ozdobený z vní jedenácti malbami na omítce dle obraz Mikuláše
Aleše. Xa levé stran v ulici Chelického znázornno rýžování zlata
na Otav, husitský hejtman Matj Louda z Chluman na kamenném
Proti tomuto

most

píseckém, rytíský turnaj r. 1470. ež 30. záí 1620 a allegorie
honby, na stran Komenského tídy apotheosa mstského znaku, bitva

u

ížové

22. listopadu

1741.

vané z Písecka, písetí
a voroplavba po Otav.
1885, v sousedství

je

10

založeni

mstské

abilurienli pozdravuji

slavnosti 1743. venkozíceniny Zvíkova 1861

Naproti stojí l)udova c. k. vyšší reálky z r.
knihtiskárna p. Tii. Kopeckého, pod níž zvedá

c. k. vyššího gymnasia, pod nímž je umístna knihtiskárna
Hrušky. JmiMiované budovy tvoí nejkrásnjší ulici píseckou —
Komenského tídu, která má dv jízdní dráhy, mezi nimiž je vyhrazena pší cesta stromy osázená. Na rohu Zižkovy tídy proti sadm
zvedá se poštovní budova (z r. 1899). Zižkovou tídou bychom došli
k Raabov strojírn, k tabákové továrn a k zastávce esko-moravské
píní dráhy. Zde vznikly nejen výstavné ulice, ale tvoí se velké

se
1).

budova

J.

i

Fot Ant Vildt.

P.MiTIE

alo

r.

,1'

MARTI NKA-

poštovní budov rozkládá se park. zvaný sady Palajež vznikly na zasypaných parkánech, což í»e po1842. jsou se svou dvojitou lipovou promenádou, kvtinovými

námslí.
ckého.

XA OTAVK

Proti

Tyto sady.

umlou skalkou pravou attrakci msta. Ze vypraveny jsou
vybran\'m vkusem a s knížecím pepychem je zásluhou nejen bohatého msta, ale
mstského zahradníka a odbor, spisovatele p. .Moravy
ml. Ku poct b\'valého krajského Jos. svob. pána Schrenka. kter\velkou zásluhu má o založení tohoto sadu. zbudován mstem pavillon
s kulatou stechou na osmi sloupech spoívající a želczn\m zábradlím
lemovaný; nese uvnit nápis, jenž skrývá jméno oblíbeného krajského:
„v^lechetný Co //odného /^ád. fjhle AVisledky /Coná". Ojiodál umístn
je pomník djepisce národa eského Franli--ka Palackého, zbudovaný
koberci,
s

i

12

-

nákladem (;W)(M) 2I.) akademik píseckých sochaem J. Wurzlem.
nové upravenému vodotrysku zvedá se za sadem divadelní budova
vanové lázn (teplá voda
t. zv. Stelnice, kde jsou umístény výborné
obsahuje v sob odvar borových výhonu a mateidoušk\') a parní
lázn. Kdysi oblíbené v5ietní místo .Staré lázn" nyní eené, se žeIczitou vodou, jsou opuštny a jen pátelé romantiky vyhledávají zde
a v blízkých skalnatých bezích Otavy ,u Martínka'" osvžení. V pízemku Stelnice jsou restauraní místnosti. Opodál umístna Sokor.

1886

Proti

Fot.

J.

lovna (r. 1896) v Tyršov ulici,
ve které má též své tuskulum

Vavruška

slavík pootavský

Xa

Ad.Heyduk.
námstí

konci Fiignerova

Karlovy ulice klene se pes
Otavu most o sedmi obloua

cích.

Jest

nejstarší

to

ka-

mcnnx' most v Cechách, pochází ze stol. XIII. Byl chránn dvma vžemi, po kterých ovšem ani stopy nezsialo.

\'všší

s hlásnicí

a

silnjší

vž

behu

zbo-

na levém

ena

byla velikou povodní
roku 1784, na pravém behu
\ žala za své motykou a r\'em
asi r. 182.^. Most byl opravován r. 1544: r. 1770 byl ozdoben tymi sousošími a to na
slrané jižní sochou sv. Antonína a sv. Anny, na stran
severní sochou sv. Jana Xep.
a

R.ADNK

I

\'

Pl-Kl"

sousoším

Krista

na kíži,

Panna Marie.
Maí Magdalena a sv. Jan.
u jehož ])aty je

cínae \'áclava Hanzla. Praví se, že
své vlastní práci byl modelem. z])íisobiv v hlín otisk svého
tla. Provedení je umlecké a bylo již po zásluze jinde ocenno.
Karlovou ulicí, kde stoji palác mstské spoitelny z r. 1887, pijdeme
kol bývalých kasáren z r. 1850—1, které te(f na školy a j. upraveny, na
Velké námstí, které je podoby obdélníkové, v jehož užší ásti jižní stojí
budova okresního hejtmanství, díve .krajský dm": stavba z r. 1816
niím nevyniká. Xaproti poátek Málkovy ulice tvoící hostinec .u bílé
rže" upominá na bývalý iílášter dominikán. kterš' byl založen dle
Balbina j)ány Oudražskými z Kestan r. 1280. Když pisetí mšfané
Spasitel na kíži je dílo píseckého

umlec

Žádali na dominikánech, by jim podávali „pod obojí", což

lito

zamítli,

oboili se 20. srpna 1419 na klášter, všechny mnichy pobili, klášter zapálili a na 40 mšfan. kteí se mnich zastávali, z msta vypudili.
Uveden\' již Huerta po blohorské katastrof obnovil klášter, jehož

dkanský úad. Tehdy dominikáni vyzastávali dlouhý as
stavli kostel sv. Kíže, starší dominikánský kostel, kter\'' se nedochoval,
stával ponkud výše. Ke klášternímu kostelu piléhá budova krajského
soudu s trestnicí (r. I8.S0). Na námstí upoutá naši pozornost t. zv.
staré gymnasium. Budova ta pipomíná se již v X\'I. století jako
pevorové

i

dm

mstské kumpanie, kde

se

otcové msta v nedli po služl)ách božích scházeli k poradám. Pozdji zde býval vycho\ávací ústa\' pro vojenské
hochy až do let padesátých
minulého století, naež zde

Fot. Fr. Šíma.

umístno gymnasium, pozdji
rolnická a lesnická škola, pak

obec. díví škola, nyní

je

zde

umístn železáský obchodní
(iúm Eggerlv.

\'

sousedství

dm

.Okresní hospodáské
záložny" pkná l)aroUní stará

je

;

stavba, v
lézají

jejíž blízkosti

se na-

masné krámy.

pozornost ovšem
imposantní budova
radnice. zl)udovaná ve slohu
Naši

upoutá

Dienzenhoferov s dvma vzapoatá r. 1740
byla válkami perušena a do-

žemi. Stavba

.\AI)\'«Jkl iv.\I>.\l( K S C.\STI BYV.
teprve r. 1765. PonKKAl. 11K.\I)U v PÍSKL'.
vadž byla stavna za vlády císaského magistrátu, jsou obé
vže opateny císaskými orly. Xa vži jsou hodiny s citerniicy ke všem
stranám. Nad prelím je umístna socha spravedlnosti (radnice byla
tehdy soudní budovou) a pod ní mstsk}'- znak. kterj' se takto popisuje:
v modrém štítu stíbrná hradba s cimbuím, s branou otevenou
a míží vytaženou. Za hradbou dv okenní vže se stechami sedlovitými a dvma makovicemi opatenými. Mezi vžemi eský lev. nad
ním ubývající msíc a zlatá hvzda, po stranách vže po jedné zlaté
hvzd. Mstské barvy: zlatá (žlutá) a modrá. \' prelí je zasazena
erná mramorová deska s nápisem: ..Památce rodák tohoto msta

konena

Piscekmu nar. roku \M'>'2. /cm. 1311 a Janu
154.! /cm. r. \()\b — vnujc spolek jihor.
eskýcli akademik .Stilnv" r. I!576." Ve vkusn a úeln vypravené
humanislLini

Koinu

/,

:

\'á(la\ u

Kocinelu

nar.

pipominii živeová deska s vhodn\'m nápisem pobyl
lliliU.
I.
r.
K radnici piléhá l)udova chodbou s toulo
spojena, kde je umisléno mstské museum, kterým možno projiti do
královského hradu.
nhož se dochovala pouze velká gotická sí
století, v nové dob restauro\'anvmi.
s náslnnvmi m.iihami z
zasedací

císae

sini

Fr. jos.

/.

W

.

;i BYV. KKAI,. HR.\Dr V PISKU.
La(li<la\a Pohrobka. Jiího I'odbradsk('ho. \'ladipolského krále Kazimíra a francou;^. Karla \'I.; na píné
stn na |)ravo vyobrazen boj ped mstem, nad obrubou obrazy žalmist na stn výchoilní. která je rozdlena žebry klenbovými ve ti
pole. zobrazen turnaj, ukižování Spasitele a narození Pán: pod umuinim Pán je celá ada frbu náležející nejelnjší šlecht eské
X\'. sloj. Hrad ml (j\ vrže. \'ysoká vž poboena r. IH54. druhá
menši s|)a(lla r. ll!()(( do ()Uivy. \' sousední budov, bývalých to kasárná<h od r. \'>o'2 v školy ujiraxených. umístno museum a bohatý
mstský archiv pehletln srovnaný proslulým spisovatelem .Hradu
s kaplí užito
a zámku " profes. Aug. Sedlákem, jižní ásti hradu

které

;;názorují

slava

II..

:

i
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za pivovar, který zal. 1740. teí j)romn("n v sladovnu. Nový pivovar
vystavn za mstem pod ^.Frachárnou".
Ulicí Heyduiiovou. v níž ústí .Prchod". s])OJovací to cesta mezi

sadem Palackého a vnitním mstem, pijdeme na Havlíkovo námstí,
druhdy , Kozím bezkem" a od r. 1735. kdy na nm vzt5'ena socha
sv. Floriana F^lorianským námstím zvan. R. 1842 posunuta na válprostedka námstí, kde pekážela frekvenci na nyOdtud ulicí Xingrovou. nazvanou podle zasloužilého profesora a spisovatele Xinj^ra. nebo ulici Smetanovou, kde na nádvoí
židovské školy je r. 1870 zbudovaná synagoga v orientálním slohu,
možno se dostati na Malé námstí, nejmalclinjší to ásti vnitního
cích tato socha z

njší místo.

Fot.

Ed Petrák

Z\IKU\'

msta.

Zi\v

pední

/.vúú se

již

)1)

i)l.\\'\i.

vzpomenuly .Mariánský

sloup,

obanská

zá-

.Mesiánské besedy"
od r. 1857 a rozsáhlá budova obecných škol chlapeckých a dívích
(r. 1857).
kde pvodn ve vtší ásti umístna byla mstská vyšší
realka. Xa budov je zasazena mramorová deska na pamt 3(H)letých
narozenin arciuilele národ Jana Amosa Komenského. Ulicí Jungmannovou. kde dochovaly se dva barokové domy s ozdobnými štíty,
vracíme se na \'elké námstí, odkud pes kamenný most picházíme
na Pražské pedmstí, kde první budovou vpedu na levo je mstský
špitál (chudobinec) s kaplí sv. Jošta a sw Alžbty, založený r. 1351
Jindichem Vratislavem, velmistrem ádu kižoxník s ervenou hvzložna,

liotel

.u zlatého kola" s místnostmi

—

r;

-

Když za \'áclava 1\'. špitál zrušen, obnoven a nadán byl statky
méšfanem piseckým Mikulášem Volyskym. \' dobách husitských zanikl. Poátkem X\'III. stol. primátor Jan Jii Kochan z Pradou.
r.

1404

chové domáhal se, aby kižovnici do Pisku se navrátili, anebo abv
nazpt, co špitálu patilo. Navrátili sousední dvr na poízení
nadání z 13. února 1798 pro 18 zchudlých méštan a méštanek. R. 1895
vystavla obec opodál nový chudobinec. Za obecním dvorem rozkládá
se rozsáhlá obecní zahrada se skleníky. Svatotrojická ulice vede k úpravnému hbitovu s elnými nádhernými pomníky a hrobkami. Uprosted
hbitova, který založen r. 1549 na bývalé zahrad, jejíž pdu prv dala
vdova po mšfanu Jiím Kahounovi pekopati a prosíti, aln- se vypldali

Koi Ed. Petrák.

ZVIKOV

(Ol)

VLTAVVl

nilo písloví: .Budiž ti zem lehká" vystavn r. 1576 chrám sv. Trojice,
kde je umístna umle provedená kazatelna ze XVI. stol. Táž Kahounová dala základ ku zvonici ve v\'chodním rohu se zvedající, do níž
vnovala zvon od slavného Brikciho ulit\>. Na zdejším hbitov uložen
je zasloužih' prefekt zdejšího g\'mnasia P. Jos. Schon (t 1838), spisovatel P. Fr. Rud. Bezdka (f 1871) a hudební skladatel Fr. Gregora
(t 1887). Se hbitovem sousedí , Drátovna"', b\'valá to továrna na drát,
která povodní r. 18 10 zniena; nyní je upravena na velkomK-n. Proti
Drátovn, s druhé strany eky zvedá se mstská elektrárna, kde díve
stával -Podskalsky-" mlýn darován}' mstu r. 1511 králem Vladislavem.
Pi ml\'n zízena r. 18.36 vodárna, stavitelským praktikantem kraj-

ského úíadii Ani. Sikri^m. která zásoboxala nirslo xodou do r. I'*(t(),
kdy pod vrchem Hradištm zízena nákladem pul milionu korun
na míst nkdejšího .hamru" nová erpárna íní xody s rozsáhlými
filtry, odkud se tlaí voda do reservoiru umístného v lese hradištském,
A'odovod mže dodali \ody pro
z nhož vede se voda do msta.
20.000 obyv.. ítaje denní sjjotebu lod/ na jednu osobu.

Nad

elektrárnou a .DráFol. Fr

AUski.;.

poíná Otava

tovnou". kde

mniti svj

tok. rozkládá se
„Ostrov" s íními
láznmi a oblíbenou ])lovár-

f

pvabný
nou.

V stínu

ukryta

lesních

letní

je

Dva

devn

loto

útulné

velikán

restaurace.

mosty

spojuji

s

obma

zátiší

behy.
Odtud je vidli \)oú pi\dvarem Svanllv dvr. obecni

ml

to objekt, klerx' v držení

Sigmund Svantle

Teb-

ze

ska. primátor pisecký.

v „dni

hrzy

Padl

a smutku"

'Ao.

záí 1620 na hradbách s\ho
rodného msta. Zde býval

hebinec
je

od

státní,

r.

I

'.'02

umístn v nové výstavné

budov

na budjovické silrustice zbudované, zaujímající plochy
274n°, rozsáhlé konírny jsou
upraveny pro 132 hebc(
Pi železniní trati transversální dráhy leží Dolní
BR.WOU .\ HL.\SK(jr
(32 domy, 286 ob. a Hor n
Z\'ÍIvO\A VKDoLCi.
Zahoí (14 d. a lOH ob.).
V této místní obci je ptitídní škola s pobokou, fara. nádraží a etnická stanice. Kostel sv. Michala již r. 1.351 jmenuje se farním, r. 1763
zízeno kaplanství. R. 1639 kostel znovu vystavn a pidlen pevoru
kláštera v Písku, od r. 1673 je opt farním. V létech 1640- 17.36 píslušel k
kostel v Chešíovicích. Ze
zvon nejstarší je z r. 1706.
Kaplika sv. Barbory stoji na míst, kde bývala do r. 16' J6 škola.
Nynjší škola je vystavna r. 1867. Severnji leží Vlastec (63 d., 336
ob.). Nádraží na píní dráze, nedaleko obce v lese kíž cyrilomethonici

v

pkné

I

nmu

i

ty

;

-
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vytesaným híloporleni I7I'>. R. 1323 patila ves se Zvíkovem
r.
1612 pipojena k statku ervenému Újezdu.
s nimž sdlovala stejné osudy. Tato obec se skupinou dom , Strouhy"
má 20 d., 179 ob. Od r. 1887 je zde etnická stanice. Býval zde
pivovar na 12 sud piva, lihopalna a draselná, kteréž podniky jsou
zrušeny. Tento poplužní dvr byl u panství zvíkovského do r. 1612,
kdy Jií Ehrenreich ze Svamberka prodav panství zvíkovské, ervenv'
Újezd si podržel. Jeho dcera
Fot. Fr. Mrskoš.
Max. Eleonora prodala jej
(lOjský s

Rožmberkm,

r. 1662 Ann Marii, markrabénce braniborské, jakožto
liorunici Jana Kristiána £i
Jana knížat z Eggenberku.

ímž pivtlen byl k panství
orlickému. Oslov má 4() d..
').I

ob.,

tytídní

školu, faru

záložnu osobního úvéru.
Kostel sv. Linharta Ijyl již
1.352 farním.
Po roce 1640

a

byl

lilialnim

ského.
kalic.

r.

kostela

záho-

1786 zízena zde

r.

1855

Roku
stavn v
fara.

;

lo-

obnovena opt

1778 kostel

nm

])e-

nalézá

se

1604 náhrobek Marie Alžbty, dcery Jana ze SvamIterka. Jméno obce odvozuje
se od osobního jména Osel
v XIV. století byl bžnjší
název Oslav. Zde se narodil
budjovický biskup Th. l)r.
1830— |<)()7)
^Jos. Mar. íha
z r.

(

VKŽ HLÍZOV.\ NA

Z\'ÍKOVÍ:.

a Jan lííha. professor a
log, spis.

Anny. u vesniky téhož jména
kém skalnatém behu nad Otavou.
sv.

blanití rytíi najdou a rozdají mezi
zvedá se na strmé skále hrad

(s 8 d. a

62

zde

r.

ob.),

filo-

Kostelíek
strmí na vyso-

1845.

ukryt poklad,

Je

pr5'

lid.

Mezi stokem Otavy

s

který

Vltavou

ZVÍKOV, 75 m nad Otavou (305 m nad mo.). Je koneným bodem
voroplavby po ece Otav od erveného Dvora na panství krumlovském. Zvíkov náleží knížeti Karlu ze Svarcenberka a je pipojen k fídeikomisnímu panství orlickému. Vysoký ostroh se svými píkrými skalnatvmi stránmi v samém soutoku Otavv a Vltavy bvl vvhodnvm místem

21
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pro pedhistorické hradisko, které zde pravdpodobn stávalo. Zde
vystavn hrad nejdíve asi devný, jak Staroeši mívali v obyeji;
zvlášt dležitx' význam, svdí, že uprosted hradišt
že Zvíkov

ml

postavena

asi

v

pol. XII. stol.

nejspíše

vlašskv^m

mistrem mohutná,

tverhranná vž po zpsobu ímské pevnostní stavby. Jdeme-Ii od jihu,
vcházíme do hradu místem, kde stával val a u samého hradu hluboký'
píkop, pes njž se do hradní brány vcházelo padacím mostem, kter\'
1456—7 zdnému mostu v 6 obloucích, poízenému Jindichem
ustoupil v
a Janem z Rožmberka. Na most je kaplika sv. Jana Nep. z r. 1777.
1.

Vnjší

jižní

Fot.

branou pochodící ze

16. stol.,

které se

pi

poslední

oprav

Brunner-Dvofák.

NADVUkl

1'ALACi;

IIKADU ZVlKO\"A.

dostalo nové valbové stechy, vcházíme do malého parkánu, na jehož
konci zvedá se vnitní jižní brána; za tou upoutá naši pozornost okrouhlá
hláska 32 m vysoká, kterou vystavl Bavor ze Strakonic v XIII. stol.
a pestavl Hendrych st. ze Svamberka r. 1554. Zachovalé kamenné
krakorce skoro v podsteší vže svdí, že vž lemována byla pavlákou

pro hlásného, ab}- mohl

vž

možno

vž

vystoupiti a z

kol obcházeti a širé okolí pozorovati.

komrek,

Na

které hlásný kdysi obýval, pozoro-

úchvatnou scenerii krajiny a hradovou romantiku. Na to vcházíme
na vlastní nádvoí, kde na vj^chodní stran jest palác, kdysi
sídlo
eských král. S palácem 40 m dlouhým souvisí v pedu tvercová

vati

i

mohutná stavba
z5'vala se

12

do XVIII.

m

dlouhá a

stol.

rovnž

tak široká a 20

,.Hlízovou zdí" od tvercov5'ch

m

vysoká, na-

kvádr hrub

—
bossirovaiiÝch

zem

s
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páskem hladce tesaným,

až k ochozu složené.

44 vrstvách

jež jsou v

Vnitní strana

zdi je

od

stavna z kamene
m silné. Od uvedené

lomenho. vnili^elv je ht zdivo. yto zdi jsou 3'/l.
doby íká se této vži Markomanka ne])rávem, neboí nebyla, jak se
za to mlo, stavna ani proti Markomanm a ani ji nestavl Marobud,
král Markoman.
Xa hrbolech kvádr této \že shledáváme znaky
kameník, které bývaly chybn vykládány za runy. Prelí paláce je
opateno okny renaissan1

Fot. J.

ernohorský.

ními.

])Ouze

okno

u

})orlál

vže

je

a jedno

pvodního

tvaru gotického. Tímto por-

vcházíme do hradní
má po pravé
levé stran gotické výklenky
a ocitáme se na dvoe. kter\^
má podobu nepravidelného
tálem

brány, která

i

Pízemí první
ozdobeno nádherným gotickým loubim.
ktcr(' nyní je v pízemí po-

šestiúhelníku.

poschodí

krylo
tanu.

i

je

ima\()u
Tato

zelí-ní

ást pochází

lo\ic(' XIII. stol.
!..

za

njž tž

bez

po-

od \'ácla\a

staroeský

zmnn

hradu
v nmecký Kiingenberg, jenž se
ovšem u lidu naprosto neujal, \' té dob hrad dkladn
opraven a nov upraven.
Po nepohodlných kamenných schodech vstupujeme
do I. poschodí na ochoz,
náz('\-

.N.\D\OKM KORIDOR NA Z\'1K0VE.

kdysi skvle
inou

nástnnou mal-

ozdobený.

ásten byly

malby oi^ioveny malíem Petrem Maixnerem r. 1880— 3. Pozornost
budí zachovalá pvodní malba hlavy Kristovy jiné uchované obrazy.
Jižní kídlo prvního patra zabírá hradní kaple mající podobu obdélníku
tyto

i

lento skvost umni stavitelského je 9 m vys. a
gotickými šestidílnými klenbami, u nás vzácn\''mi.
\' pozadí kaple je kr podporovan\> dvma osmihrannvmi pilíi. Boné
stny mají 22 gotické výklenky, které se používah' druhdy jako sedadla. V tchto výklencích dochovaly se nádherné malby. Zajímavá
je dlaždicová podlaha, v níž se zachovaly mnohé dlaždice z doby krále
12 /n

dl.

pepjatý

a 6

m

dvma

šir.

Václava I. a jsou ozdobeny
ploše modelovanými heraldick\''mi zvíaU' (lev, jelen.
orel) s okrajnimi ornamenty
a staronm. nápisy. Ka])le
byla
s

f""'-

•'

ernohorský.

opuštna r. 1783.
Zde je uchovan\- oltá

umleckými sochami práv

tak jako v piielilé sakristii

m dlouhé a 2o m široké.
Skládací oltá z l(Ho salsrislie
gotici<ou klenbou ojjalcMK'
byl na národo])isné \ýstav
roku 1895 v Praže vysta-

6

ven.

Xa západní stran

KAl'Li-:

/.XMKOVSKA.

celé

kídlo hradu je nov restaurováno, tam svou zachovaiosti a stedo\ékou
malbou Petrem .Maixnerem obnovenou nejvíce nás upoutá rytíská
sí. eená malovaná i svatební, pojmenovaná tak dle nástnné malby,
]iocházející z konce XV. století, pedstavující v tanení síni svatební
|)rLivod snad Hynka ze Svamberka s Kunhutou ze Šternberka r. 147.5.
Xa ol)raze jest pt páru taneníku. (1\ a hudci na stolice, z nichž jeden
je pištec a druhý bubeník,
Fot. J. ernoho
po levé stran obrazu je
šašek, kterj^ nebyl na pvodním obrazu dochován,
ale vztažení ruky jednoho
taneník nutkalo Maixz
nera k doplnní obrazu. Xad
popsanxmi prvodem na stmezi gotick\-mi oblouky
jsou obrazy
kurfirslii
s jejich
znaky
odznaky
úadu. Základní pda této
stny, jakož všech ostatních

n

ty
i

i

je

bohatým rostlinným orna-

mentem

zelené barvy vyzdo-

V této spleti list taji
na jižní stn kleící amo-

bena.
se

rek

s

lukem napjatým a na
krbu ženská po-

pkném

V gotickém
šestihrannými tabulzasklen ném jsou po

stava, snad Eva.

okn
VNITEK

K.APLE ZV1K0\'SKI-:

kami
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Fot.

j.

ernohorský.

-

stcdovkém zpsobu po

pravé

kamenné v)'slupky, lávky. Z této sín na
jih vystoupíme po nkolika dei

levé

strané

vných schodech

do vnitra hlív prvním
pate starobylá královská komnata 7 m vysoká. Tato tverhranná síii (5'8 m dlouhá) má
kížovou klenbu se siln_vmi
žebry, podepených na kalichových konsolách. Se svorníku klenby visí \'5 m dlouh}'etz, na nmž byla prý od
1248 až do vystavní Karr.
lova Týna zavšena královská
koruna. Tato sí byla zbudována králem Václavem I., nyní
CAST ZVÍKOVSKÉ KAPLE S OLTÁEM.
jsou zde umístny sbírky numismatické, šípové hroty, ostruhy,
podkovy a pod. Ponvadž po malbách není zde ani stopy, soudí se,
že stny byly ozdobeny alouny. V této síni je jedno gotické okno.

zové vže.

Tmavým schodištm

kde

je

vystoupíme odtud na temeno hlízové vže, odkud
malebné okolí. Vrátíme-li se zpt

se naskýtá nádherná vjhlídka na

do malované svatební sín,
vstoupíme odtud do rytíské

sín goticky zaklenuté

'""' *

'^"""''°'^^>'

s re-

naissanními okny a starodávnými truhlami, stolem a
židlemi opatené: za touto
síní je jiná s vysokým devným stropem na mohutných trámech umle a bohat ozdobených. Zde jest
kredenc s cínov\''m nádobím,
stl, židle a kachlová kamna.
Sí je tak upravena, abv
mohli vznešení majitelé zde
jísti.

Ob

stny

uvedené sín mají
Z této komnaty

bílé.

vstoupíme do sín umístné
nad Novou branou, zde jsou
stny dle uchovan}'ch po-

SIN ^MALOVÁNA",
TÉŽ ^SVATEBNÍ- ZVANÁ.

-
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pis ozdobeny malbami RoubaIikov\'mi.
tato sí má renaissanní
Na severní a \'5'chodni stran nádherného arkádového ochozu,
který byl též obnoven dle zachovalých zbytk gotických kružeb, za
etnými zamenými dvemi již neskrN-vají se žádné sin; stávala tam
i

okna.

skvostná veliká

i

rytíská sí,

jejíž

veliká gotická

okna poskytovala

arokásnou vyhlídku na \'llavu, nyní tají se za nimi smutné ssutin\^
V pízemí paláce jsou nyní komory, stáje a sklepy, druhdy tam b\'valy kuchyn, rzné zásol)árny, skladišt zbroje a pravdpodobn
i

místnosti pro královskou stráž. Proti

paláci jsou

ssutiny b\>valho pivo-

Fol

Ad, KOrber

vystavt Hendrych
r.
Novou
1574).
branou vcházíme na pvodní ped
hradí, podoby trojúhelné, kde na levé
stran zvedá se ervená vž, tverhranná, nyní zpustlá, kde bývalo
v pízemí vzení. Druhou i Železnou branou, jejíž dolejšek je stedovk5% barokní hoejšek z po. XVIII.
varu. kter\' dal

ze

Svamberka

stol.,

(t

vstupujeme do parkánu

hradí,

které je

i

mezi-

opevnno pední i

dolejší branou. Klikatou cestou

rem k Vltav dojdeme k

sm-

místu, kde

stávalo msteko Podhradí, kde byla
kaple sv. Mikuláše, z nhož jen nepatrné zbytky se dochovaly. Zvedal
se uprosted hbitova, kde se r. 1826
poslední poheb konal. Tuto kapli
dal lokalista z Orlova r. 1833 zrušiti.
Bývalá fara z r. 1562 byla r. 1683
promnna v myslivnu také špitál
;

vystavný zašel s mstekem. Na pravém behu Otavy
znovu

r.

1559

ARKVIi KRÁLOVSKÉ KOMNATY
NA ZVÍKOV.
pod strmou skalou zvíkovskou je
zastarobylý' mlýn. Jméno hradu
ložení vysvtluje romantická povst, dle níž jedna z dcer Cechových
utekla se do zdejších hvozd s vladykou ped hnvem otcovým, kter\''
na lo\4u hnav se za jelenem zabloudil a nalezl v lese dv dítky, které
jej dovedly do chatre k matce, v niž poznal Cech svou dceru. Kníže
Cech odpustil dcei vladykovi a zval je na A^yšehrad, ale milenci nechtli opustiti místa, kde si zvykli, proto Cech kázal zde vystavti hrad
Zvykov. Jiní vysvtlují jméno hradu od zvuku, který' povstává šumním
sbíhajících se zde ek, tak pr}' tomu rozumli již v XIII. stol., když
i

i

-
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dáno hradu nmecké jméno -Klingenberg". Také odvozuji název hradu
od osobního jména Zvik (Zvyk), které se vyskvluje v Uslinách z po(•átku XII. století. Bezpenou zprávu máme o Zviko\ u teprve z 31. íjna
r.
1234. dle níž na král. hrad Zvíkov byl purkrabím Kunrat.
Panství Zvíkovské náleželo vždy komoe královské, jsouc rzným
držitelm zastavováno, až je doslal \' drženi Krištof ze Svamberka,
kterého král Maxmilián maje nedostatek penz pobídl, aby zámek
Zvikov a klášter milevský
Fot. Ed.

ernohorský.

na

\

(

....
cnc rasy

.,

,

koupil, coz

se laké stalo. Král

Václav

I.

zde prodléval: zde také
snme r. 1248 v Praze
])()
drženém vyslaní poslové bir;id

skup Mikuláš a Tobiáš, probošt pražský, byli zateni a

vznni

až do r. 1249; téhož
prý byl zde
Pemysl, který byl na Týzajat. Koku 1285 hrad
hladem dobyl Závis z Falken-

vznn

roku

ov
I

JPBtf^-

f
I;
_

—

^^

«-'

/

iwlá.i-jj

RVT[RSK.\

1
I
iiJjlf«.«»_

Koku

Václav

II.

III.

j

^

ZVIKOVE.

ze

1287 jmenoval

|)urkrabím Bavora

Strakonic

(t

1318),

pipomíná v letch 1289—1308. Koku I3U7

j^"^

I

.SIN .\A

šleina.

^*^

^^^^

zapsal ped svou smrtí Kudolf
Zvikov Jindichu z Kožmberka a hrad s celým píslušenstvím dostal od Jindicha
Korutanského v ddiné držení. K. 1310 ddil po otci
Zvikov Petr z Rožmberka,
který držel pi stran Jindicha z Lipé. s j'-hož stranou

února 1318 proti králi Janu Lucemburskému. V letech
hrad vyplacen, ale opt zastaven témuž Petrovi. Ke korun pišel zpt roku 1347 a Karlem IV. zaadn mezi hrady, které
jeho
nemají býti od koruny nikdy zastaveny ani prodány. ']"ýž císa
syn \'áclav W. /.úc rádi pobývali. Husité se Zvikovu vyhýbali, bylf
zde v letech 1412—14 a 1422 purkrabím Jan Hájek z Hodtina. který
zde se

1335—8

sešli 2.

byl

i

postrachem utrakvist. K. 1429 za purkrabího Kunrata Kaplíe ze
obklíili Táboí s Piseckými. Sušick\'mi a Klatovskými hrad
Zvikov. ale po 13 nedlích odtáhli, naež Zvikov pišel k stran podbyl

Sulevic

—
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Rožmberka, naež se jmeNa Zvikov konány
dva sjezdy mezi stranou Jiího z Podbrad a Oldicha z Rožmberka a to
13. bezna 1446 a 2. bezna 1450. Po smrti tohoto Rožmberka byl Zvíkov
r. 1456 zastaven doživotn Jindichu z Rožmberka a jeho bratím. Roku
následujícího Jindich zemel a jeho bratr Jan r. 1459 zastavil všecka
panství
se Zvíkovem v cen 200.000 kop bratru Joštovi. biskupu
vratislavskému a stál vrn pi Jiím z Podbrad, od nhož r. 1468
odpadl, zaež mnoho škod utrpl na svm zboží: jmenovit r. 1469
valn ohrožovali hrad Písetí a \'odanští. Jindich z Rožmberka po
smrti svého otce (1472) penechal Zvíkov s klášterem milevským strýci
svému Bohuslavu ze Švamberka r. 1473. který r. 1488 sjednal s Vokem z Rožml)erka smlouvu o ddictví. Svamberkové rozšíili panství
zvíkovské pikoupením etných vesnic a statk. Umnímilovn\'' pan
Bohuslav
syn jeho Jindich dali palác na hrad velikým nákladem
obnoxiti a malbami ozdobiti.
oboji. R.

nuje

r.

1431

postoupen hrad Oldichovi

z

1437 38 maníi zvíkovských v 29 vesnicich.

i

i

tchže stopách kráel Hendrych ze SNamberka. který dal hrad
Honzovi Vlachu z Milevska a malíi Knoblochovi. Ddic jeho
Krištof koupil panství Zvíkovské od císae Maxmiliána II. s Milevskem
odprodal od Zvíkova nza 47.993 kop 31 '/o groš eských. T\'ž
\'

obnoviti

a

dluhy etným vitelm.
svého od r. 1569. Po
jeho smrti dostal Zvíkov r. 1584 Jan Vilém z vtve Borské. R. 1612
syn jeho Jií Ehrenreich oili)rodal Zvíkov strýci svému Janu Jiímu.
které statky,

Zemel

r.

Fot. Fr

pec

zanechal po

sob znané

1582 na Orlice, který držel od

str\''ce

Mrskoš.

ERVENA

VEZ NA ZVIKOVE.

Svamberka

jehož nástupce Petr ze

proež mu
oblehán, až

saskému

pijal Zvíkov

tato panství skonfiskována,

pi novém

i

Orlík od Mansfelda,

avšak hrad byl

obleženi roku následujícího hrad

vojsku, které

jej

r.

1621

marné

se vzdal

cí-

tak zpustošilo, že zstaly vétšinou jen holé

bez stech.

zdi

Téhož roku pevzal toto panství Adam hrab ze Šternberka
kop 42 gr. 2 den., aby jej již následujícího roku prodal
v ddictví zpupné Janu Oldichovi knížeti z Eggenberku za 67.993 kop
57 gr. 5 penízk. Za války ticetileté hrad rnoho trpl; b\-la zde stále
císaská posádka, která teprve r. 1650 odtáhla. Roku 1663 byl obsazen
ze strachu ped Turky. Po Eggenbercích Zvíkov zddil r. 1719 Adam
v cené 57.922

Fr. kníže ze

Svarcenberka.

1741— 2 trpl hrad od Bavorv a Francouzv a r. 1744
od Prus. Za knížete Josefa Adama Jana Nep. byl Zvíkov již zpustlý
a opuštn, proto byly r. 1780 kanceláe peneseny na Orlík.
\'

letech

Karel Filip (nar. 15. dubna 1771). který stal se zakladatelem
mladší vtve Svarcenberské. jíž dostalo se panství orlického se Zvikovem. vnoval velkou péi Zvíkovu. nebof hodlal jej uiniti svým
sídlem, od ehož jej odvrátila ale veliká zpustlost hradu (t 1820).
Jeho syn a nástupce Karel Filip opravoval Zvíkov r. 1840. Nejvíce
ovšem vynaložil pée nákladu na obnovu a úpravu hradu syn jmenovaného vladae Karel Josef Adolf kníže ze Svarcenberka. který od r. 1880
i

soustavn obnovoval královský

palác.*)

Pes Vltavu pod ervenou (17 d..
most píní dráhy na dvou kamenn\'-ch

85 ob.) vypíná se železniní
67 m .vysok\'-ch. Od

pilíích

jedné strany ke druhé tvoi ti pole. z nichž každé má 84'+ m y rozZa obcí
pletl a jest nejvelkolepjším v\'tvorem moderní techniky.
Tem eš varem s 30 d. a 1.53 ob., která povstala r. 1716 na pozemcích býv. popi. dvora .Nového" a nazvána na památku na Turcích dobytého Temešváru v Banátu, zvedá se pes Vltavu etzový most, zbudovaný' roku 1848 a je 112 m di. a 6"2 m širokx'-. Na pravém behu
je Podolí s 54 d. a 364 obyv., má trojtídni školu a etn. stanici.
Cis. 12. je bývalá tvrz, jež byla r. 1477 opravena. Dochovalé zbytky
jsou upraveny v obydlí. U lesa .Bedovice" kope se pkný jíl. Zde jako
ídící uitel psobil Renner-Podolsk\'. autor monografie hejtmanství píseckého a jin\'ch vlastivdnSxh spis. Kastory (18 d.. 105 ob.) mají
dle povsti od kouzelníka Lastara. který v nedaleké
prj"^ své jméno
„ertov strouze" se svým synem byl upálen. Místní obec

Smole

*)

Zevrubný popis hradu Zvikova z péra konservátora proL Josefa Braniše se
plánem vyšel v sedmém svazeku „Korbrova pr-

24 vyobrazeními a situaním

vodce po památných
Cena 70

hal.,

poštou 80

hal.

a

zajímavých místech království eského".

30

má

52

skému
let

d..

380 ob. s poplužním dvorem a myslivnou. jež pati praž-

arcibiskupství.

dvacát\'ch

XIX.

U

stol.

vsi jsou

lomy vápenné

bývala zde škola, jež

a ložisko živcové.
r.

Od

peložena do
Na levém behu

IH64

Slabšic, které mají 48 d., 301 ob. a trojtídní školu.
Vltavy leží Cheštovice s 53 d.. 348 ob.; je zde trojtídní škola, fara
a záložna úvru osobního. Kostel sv. Jana vypíná se na píkré stráni
nad Vltavou. V kostele jsou náhrobky rytí z Kalenic. Velký zvon
2 r. 1555 má eské nápisy, druhý z r. 1697 latinské. Z bývalé tvrze
Fot. V.

Si-

Chaura

k

-
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majetku rodiny Udražských z Kestan, která vymela asi
(Paseky) má od r. 1818 školu, která je ted trojtídni.
Myslivna a hájovna pati obci písecké; ves má 77 d. 511 ob. Selibov
má 38 d. 270 ob., zdejší tvrz bjia pvodištém rytíské rodiny Selibovských z Klokoína. V Semicich (70 d. 438 ob.) je trojtídni škola.
R. 1547 byly Semice Písecké obci skonfiskovány, ale r. 1549 navráceny. V Nových Dvorech (31 d. 199 ob.) je c. k. ústav pro chov
klisen a híbat a myslivna náležející Písku. Nejvtší vsí na okrese je
Putim (135 d. a 853 ob.). Má dvoutídní školu s expositurou v Hradišti
a faru. Ves se pipomíná již r. 1205, kostel sv. Vavince uvádí se r. 1352
farním (byl pr\' vystavn v letech 1230—50). Do r. 1610 byl zde fará
podobojí. V letech 1610—1755 vedl zde duchovní správu dkan písecký,
naež zde fara opt zízena. Oltáni obraz sv. Vavince, darovaný povstným Martinem Huerlou, je od r. 1900 v mstském museu piseckém.
zašly. b\'ly v
r.

Paseka

1786.

Kostel

je

také tím zajímav}', že

má dv

lodi (v

echách podobn má

pouze jeden chrám — sv. Vojtcha v Praze) a dv stechy; že by
v jedné lodi konaly se bohoslužby pro katolíky a v druhé pro evangelíky, je mylná legenda.
upravená kostnice,
Xa hbitov je
která má zvlášt mnoho lebek, pochodicích z války francouzské z r. 1742.
A' Putimi byl pivovar a lihovar, oba podniky v letech osmdesátých
zanikly. Železný most pes Blanici pochází z r. 1884, železniní z r. 1889.
Ražice jsou dležitS' uzel železniní s velikým nádražím. Z hlavni
trati císae Františka Josefa I. odbouje odtud na Písek píní dráha.
Od vsi, ítající 52 d. 337 ob., zvedá se východn Zlatý vrch 460 m.
proslulý knížecími hony jihoeského velmože, knížete ze Švarcenberku.
Zlatý vrch se pokládá za zásobárnu zve panství protivínského.
Opodál Otavy rozkládá se S u d o m
35 d. 256 ob., památná Žižkovým vítzstvím 25. bezna 1420. Zdejší tvrz byla pvodištém vlády
ze Sudome, kteí bhem asu pezvali se na Sudomské, Ch\alk<»-

pkn

Od r. 1903 je
Na levém behu Otavy jsou

vické, líepické a

36

d.

chrám

j.

396 ob. Ctytídní škola,
sv.

Kateiny

byl

pov5'šen na faráe.

r.

zde jednotídni škola.
následující vsi:

fara,

1712—14 obnoven;

Kostel

rozšíen a

vž

r.

Staré Ke strany

etnická

záložna,

stanice.

Farní

1801 zdejší administrátor

vystavna

r.

1852,

fara

na jehož nádvoí
se zachovaly dv staré tvrze, vzácn\' to zjev. Od pana Adama Humprechta Fortunata Koce z Dobrše, hejtmana kraje prachenského. koupil
r. nOOKestany Ferdinand kníže ze Švarcenberku a pipojil je pozdji
V okolí jsou etné
k panství protivinskému, které koupil r. 1711.
rybníky: místní sádecký spravuje 23 rybnikj^ proto jsou zde rozsáhlé
sádky. Od r. 1800 byl zde sklad díví pro plavbu na Otav. Ponvadž
sklad. Pstují se zde lososi a
se již polenové díví neplaví, zrušen
r.

1833.

Nový zámek

pochází

z

polovice XVII.

stol.,

—

i

perlorodky, jichž v\'nos není znan}'-.

Stará Dobev
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v rybni' né krajin,

má

d. 262 ob. a dvougotickém slohu ze
XIV. století. R. 1881 b}'l knížetem Ad. ze Svarcenberku obnoven. Na
hbitov kaple sv. Jana Nepomuckého. Ze staré tvrze dochovaly se
nepatrné zbytky. Xová Dobev má 69 d. a 364 ob., založena pro
plavce vor knížetem Josefem Adamem ze Svarcenberku, kter\' zemel
r. 1782.
Chalupy, táhnoucí se podl silnice, jsou jedna jako druhá.
Na úpatí Nepodického vrchu 5,30 m rozkládají se N e p o d c e Velké,
mají 54 d. a 376 ob., ve vsi je dvoutídní škola a cihelna. Drhovle
ves má 31 d. 161 ob.. Drhovle zámek 5 d. 149 ob. Ve vsi tytídní

tídní školu.

Ve

leží

34

vsi je filiální kostel sv. Brikcí v

i

škola;

dvr

dala

1851 v\'stavti

r.

r.

1708

Fr.

a pivovar náleží Jiímu knížeti z Lobkovic. Kapli sv. Anny
knžna Anna Berta z Lobkovic. Zámek zbudoval

Mikuláš

hrab

z

Morzinu na témž míst,

\'ojen dle Balbína dal postaviti hrad

Drhovel)

V

zdejší

r.

816.

Od

r.

kde

prý kníže

Druhov (proto Druhové!

— i

1752 mají tento statek v majetku Lobkovicové.

krajin pstuje se mnoho ovocného stromoví,

estného pijmi:

proto dostala
..zahrada písecká". \' (""ížové (193 ob.) je tytídní

pošta, stanicr rakovnicko-prolivinsk dráhy, hospodásko' a lesní úad. Kostel sv. lakuba. jsa umístn na temenu
kopce 512 m vysokém, dominuje širokému okolí, byl zbudován r. 1544;
od r. 1.571 byl zde fará podobojí. Po ticetileté válce pisluhovali zde
písetí dominikáni; od r. 1684 je koste! ojjt farním. \' kostele je
u oltáe hrobka Dejm ze Stítže. pod kruchtou náhrobek ryt. Ludvíka Loreckho ze Skouše. pána na Samonicích a jeho syn -Adama
a Zdeka, kteí h\\\ r. 1571 v Samonicích (33 d. 191 ob., dvout.
škola) od rytíe Petra Dulíka a eledi \- panském dvorci zavraždni.
Na kižovatce šesti silnic stojí Nová hospoda, doba její slávy ovšem
již minula. Radobice (Radobytce) prostírají se na úpatí .Stražovick
hory (495 m). mají 41 ú. 248 obyv.. tytídní školu a faru. Kostel
sv. Ondeje byl již r. 1352 farním. Po válkách husitských byl kališnickým. Od r. 1668—1690 náležel ádu rytí maltezských. Ped sto léty
zde byl mlýn na papír. Na železné trati Rakovnicko-protivínské leží
Vraž Nová (nádraží, 19 d. 138 ob.) a Stará; tato má 30 d. 255 ob.,
trojtídní školu a zámek knížete z Lobkovic z r. 1868. Zámek vyhoel
2. prosince 1879,
1881 znova vystavn v slohu gotickém dle plánu
r.

škola. fara. záložna,

Bedicha Flohra. V zámku je kaple Poetí Panny Marie.
Z rybníku „Landa" vede se voda troubami do zámku. Na Otav jsou
starobylé mlýny: Topinka. Tluka. Panskx' a Smctiprach.
vid. arch.

Jos.

Haser Písecký.

.

-
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OKRES STRAKONICKÝ.

Obraf se. laskavý tenái, na svých potulkách po milé vlasti naší
na kteroukoli stranu, témt všude pijdeš na njaké památné misto,
k nmuž té poutají vzpomínky vážné, vzpomínky namnoze jen truchle,
které tíhou doléhají na citlivou duši tvou a unášejí t bezdky v mlhavý
dávnovk, kdy kolem místa, ped nimž práv tvá noha zemdlená stanula, se mnohé drama krvavé na tomto velkém jevišti pírody odeXeni divu. Jsmef národem, jemuž osud sice estného a slavhrálo
ného jména v historii národ zajistil, za to však nešetil, ba dosud
.

.

.

vk

na hlavu jeho seslan\'ch. Tak
nešeti ran. utrpení a ústrk od
v Strakonicích samých
jest tomu
více mén na Strakonicku, ano
.

i

i

.

STRAKONICE,

v pramenech Stracona. Slraconicium. staroi)ylé
v býv. kraji Pracheském, ležící pi stoku \'olyky do Otavy
asi 390 m nad moem, bývá oznaováno právem za východisko výletu
a .5.^U(»
do náladové Šumavy. Má úW posledního sítání 358
obyv. národnosti eské. Domy jsou \tšinou jednopatrové a iní zevnjškem svým na pozorovatele dosii píznivý dojem.

msto

dom

kterou vede etzov\' most. dlí msto na vlastni
behu a pedmstí No\é Strakonice na pravém behu rozložené, jež od r. 1869. kdy povýšeny byly
za msto, tvoí obec samostatnou, tebas pirozen by patily k Strakonicm. Díve byla tu obec zvaná Bezdko v. kteréžto jméno \' ústech

Otava,

pes

Strakonice, nacházející se na levém

po naše dny. Nové Strakonice utšen se xzmáhaji.
Dle posledního sítání napoteno tu bylo 167 domv a 2002 obyv.
národnosti eské.

lidu udrželo se až

Z monumenlálnich s'a\el). které pozornost na^ii nejpr\-e l)U(lou
zamstnávati, dlužno uvésti na prvém míst zámek, který svého asu
byl oblíbeným sídlem velkých pevor ádu sv. -Janského, kterýžto ád
celé rozsáhlé bohatství po rodu pán Bavor ze Strakonic, kteí nepovdomo kdy a jakým zpsobem hrad tento získali a za své sídlo si oblíbili,
zddil. Pvod ádu sv. -Janského i Johannit (Kižovníci) hledati sluší
v onch dobách, kdy všechen kestanskv' svt vzplál nadšenou touhou.
aby místa, posvcená inností a konenou smrtí Spasitelovou, byla
ml pvod svj od mnich, kteí
vyrvána z rukou nevících.

ád

ped

v\'pravami kížovými v Jerusalem založili hospital u kaple
sv. Jana pro poutníky. Papež Paschal II. potvrdil r. 1113 jejich ád.
sprostil je závislosti na patriarchovi jeruzalémském a dal jim právo
voliti si pedstaveného.
Po dobytí Jerusalema 1 187 zídili si vlastní
eholi, pijali zevnjším odznakem erný plášf s bílým kížem a pe-

již
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sídlili

na rozliná místa.

zváni byli

rytíi

v.

nichž

Rhodskymi.

vytýkáme

Karel

\'.

nhož

Rhodos, dle

jen

udlil jim

r.

1530

mimo

jiné

državy lénem ostrov Maltu, dle nhož obdrželi
nové své jméno:
Malští. iVIaltané; ád maltánský i maltézský. Dle vzoru Templá pirytíské a dlili se na
jali pak Johannité do své ehole povinnosti
?, tídy,
dle toho. jaké funkce zastávati byli povinni. Na zaátku XIX.
úpln zrušen.
stol. byl rád hojn po celé Evrop rozšíen\',
V Cechách z nho zstalo v Praze velkopevorstvi.
Bavor I. o!)líbil si Johannity za tetí kížové výpravy, jež se
súastnil a uinil slib. že ád ten obdaruje, emuž také plnou mrou
dostál. Zámek rozkládá se na levém behu ústí Volyky a sestává
ze zbytk starého zámku, který, jak Schaller podotýká, r. 164fí od
i

tém

Svd

Fot. Jar. Johrv.

-li^.VKo.Mt K.

nového zámku nebo z tak zv. residence, která byla
od velkopevora Ferd. Leopolda Dubského vystavna. Strakonický
zámek, totiž stará jeho ást. náleží k nejrozsáhlejším, v celku též pomrn
dosti zachovalým zámkm, a jednak pro toto. jednak pro mnohé zajímavé vzpomínky historické zasluhuje právem bedlivého našeho povšimnutí. — Pokud o stáí bží. poítán bývá k nejstarším zámkm
eským, které známe. Na toto jeho stáí usuzuje se obyejn dle jeho
polohy, pipomínající obdobu jiných star\'-ch hrad, o jejichž vzniku jsme
ponkud lépe zpraveni. Zbudován byl totiž na ostrohu na nevysoké
sice, ale pevné rulové skále a to v úhlu, kde eka Otava s Volyikou
se snoubí. Byl tedy jen z této západní strany, kde píroda ponechala
pole lovku ke zízení umlé ochrany, ponkud snáze pístupný.
Avšak ped nevítanou návštvou byl práv na této stran obehnán
dosti
a chránn nejen mocným náspem, nýbrž
širokým a zajisté
hlubokým píkopem. kter\' prodloužen byl až na stranu jižní a v ase
byl spustošen a z

i

i

b\'val zatápn. Z tohoto píkopu, jehož celá rozsáhlost
dosud dobe se dá stopovati, nezanechal se dob recentni než nepatrný sice, ale zdá se, že hluboký, rákosím do kola obrostlý moál na
jižní stran, kter\' každého roku hosti na své prostoe vodní slípky
a lysky; vše ostatní ruka lidská bhem asu zasypala a vykouzlila na
míst tom oku lahodící zahradu. Pokud ze slohu hradu Strakonického
usuzovati mžeme, podobá se pravd, že týž byl vystavn v tak zv.
dob pechodní, totiž v dob, kdy již sloh románský do slohu gotického
pecházel. Dle všech pedpoklad, pokud bží o založení hradu,

poteby vodou

Fot. Jar. John.

X.VDVORI HR.XDL"

možno

\-

.STK.XKONICICH.

hádati na dobu pradávnou, kterou

nkteí

snaží se blíže

uro-

zlatonosné Otav, což by pravd
zdálo se dosti odpovídati. Naivním nápadem nazvati možno odvozování
pvodu slova Strakonic od straky; výklad toho druhu jest naprosto
myln\> a byl také jako takový po zásluze zavržen. Spíše piklonil bych
se k názoru onch, kdož chtí dedukovati jméno Strakonic od njakého

vati dobou,

kdy kvetlo

pedka Strakon,

tu

tu r\'žování v

prvotn usedlého.

asm

Ze zámek v pvodním svém stavu nedochoval se
našim,
jest jisto. Mnoho se zmnilo, mnoho pestavlo, tak jak práv toho
naléhavá poteba V3'žadovala, pi emž pi restauraci nebo pestavb
nehledlo se tak k zachování slohu pvodního, jako spíše k pohodl-

-

nmu
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Ze staré gotické tvánosti zámku, kterou ješt Balbín
po svém zpsobu popsal, mnoho zub asu ohlodal a ješt
více ruka lidská pemnila. \' pravd radikální pemnu provedl na
zámku již vzpomenutý vclko|)r('\or Ferd. Leopold Dubský z Trcbobydlení.

tu zastihl a

v prvních decenniích Wlll. \ku. On da! pestavti v rokoslohu celý východní trakt zámku, kde nyní se nalézá residence,
v níž vždy bydlívá ádový velko])evor. když z I'rahy zajede si do
Strakonic. Pi tom dlužno Iilo\ali. že novostavb této padla za obí
m\'slic

kovém

i

jedna vž nacházející se \' scviro\ ýchodní ásii zámku. Postupem
došlo
na pesla\l)u severní ásti zámeckí'. kdež tou dobou na-

asu

i

Fot

Jar.

John.

NÁDVOÍ

HR.\DU V STR.AKOXICICH.

chází se pivovar a píbytky úedníku hospodáských. Zde nalézala se
až do r. 1834 velká sí hodovní, na jejiž zdech zobrazeny prý byly
na štítech erbv nkdejších velkopevoi ádových; toho roku krásné

Ani jižní
tv bviv však oiilovány docela ruchu stavebnímu.
ást, kde nyní jsou umístny úady hospodáské, neiní svým zevnjškem dojem prvotní hradní budovy. — P)udo\a konventu ádového nachází se uprosted hradu na západní stran pi kostelu.
Ve dvoe na jižní stran u vchodu k úadovnám spatiti možno
star\% již sešl\'-. kamenný stl. na nmž rozdávána byla chudin medová kaše. Almužna lato sahá prý svým poátkem do doby pán
Bavor ze Strakonic, za jf^jichž panování vždy ve svatveer Nanebe-

památkv

vzetí P. Marie

krom

jiných

jiokrm chudí medovou

kaší byli

podlo-

:

Pi tom prý in\ala takoxá Uaenice. že šlo mnohdy až o život.
Pozdji tento druh almužny i)yl zamnn a na míst medové kaše
váni.

dostával každý' chudx' libru chleba, žejdlík piva a krejcar, což trvalo
až do roku 1784. Toho roku vykoupil se ád od této nepohodlné almužny, složiv jednou pro \ždy 213 zl. do mstské „chudé kassy",
z

kteréhožto nadání podnes úroky pod

jménem .medové kaše" chudým

se udlují.

O pvodu almužny té vyi)ravuje povst, která však jest rzn
zabarvena a ve dvou rozlin\''ch líeních se traduje. V celku zní asi
takto
a (lá\nými asy žila prý na zámku strakonickém
neobyejné pyšná, která nesnesla, když ji nkteré paní chtly
ponkud jen napodobiti. Nevdouc, jakou novinku by si již

„Ped dávnými
paní
v

nem

jednoho dne zrovna na ..ertv nápad". Zjevila
zhotovené z pšeniného tsta, z nhož se
pekou hostie a na nikoho se neohlédnuvši, usedla pod kazatelnou do
rodinné stolice, kde vždycky sedá\ala. Že ve své ji vrozené nadutosti
pi pozdvihování nepoklekla, liylo prý jí to osudným, nebof trest Boží
nedal prý dlouho na sebe ekali. Kázem otevela se ])od ní kamenná
dlažba a erná šklebící se propast ijohltila nešastnici ve sv5'ch útrobách.
Jelikož projjadlišt ono nemohl nikdo zasypati, musilo býti obraženo, by nkdo k neštstí nepišel.
Kdysi pr\' byl by rád velkopevor zvdl, co se s onou nešfastnou
pani stalo a dal za lim úelem do strže té vpustiti kachnu a zloince,
jemuž slíbena milost, pinese-li njaké sebe menší zprávy o propadlé
vymyslila,

pišla

se totiž v kostele

se paní.

To

p!\\-

obu\i.

mu také podailo.
poade kachnu, pišel

se

v hloubce na místo, kde spatil
Obliej mla prý zakrytý' závojem, sedla u stolu a psala.
Když Ijyla s psaním hotoxa. vstrila lístek kachn do zobáku, která
s ním po vod plula stále dál a dál. Zloinec pozorné ji sledoval, až
najednou ku svému nemalému pekvapení ocitl se na svtle denním,
pod tak zv. „Káním vrchem", asi 'u hod. cesty od zámku. Vzal list,
spchal s ním do zámku a odevzdal jej pánu. jehož obsah po petení
nemálo pekvapil. Od toho asu poalo \ný v zámku strašiti, ukazovala pr5' se tu „Bílá pani". Pan Bavor Strakonický, chtje zjevováni
se Bílé paní uiniti pítrž, založil pr\' k tomu konci eenou almužnu.
Jiný zpsob povsti opt jest tohoto zabarveni: ..Kdysi spuštn byl
do oné propasti zloinec, kterj' ml hladem v lidomorn zhynouti.
Když byl vytažen na svtlo, vyprávl, jak vidl v hloubce neznámou
paní, odnou v bílý šat. Sedla prý' na špalku, byla svázána etzy
a hlídána ohnivým drakem. Jako z hrobu prý pipadal mu její hlas.
Stžovala si mu. že budou muka její ješt dlouho trvati. Bude
vysvobozena pvý tenkráte, až bude z jeábu, jenž vyrostl sám na zdi

Sleduje

bílou paní.

-
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na levé stran hradní, kd3'ž se jde branou do hoejší zámecké zahrad}',
vyrobena kolébka a v ní kolébáno neviátko." Jako v Jindichov
Hradci, Rožmberku, tak
zde k této almužn pipjala fantasie lidská
povst o Bílé paní. Jakmile chudí nedostávali správn svojí obvyklé
dávky, na níž jako na právo obyejové ode dávna uvykli, tu prý Bílá
pani byla vždy na stran chudiny a noním zjevováním se na zámku
hledla pvodce toho zkracování pímti k náprav.
Také na zámecký kostel, zasvcený památce sv. Prokopa, dívati
se možno jako na chrám velmi šerého data: jméno chrámu peneslo
se pak
na hrad sám, který odtud nazýván byl ^svatoprokopským".
Ze chrám jako takov\' záhy tu byl vystavn, svdi zmínka, že se tu
již r. 1 186 pipomíná nkdejší probošt pražský, jménem Martin, po jehož
smrti uvádí se jako jeho nástupce Bernard a pak Hugo. Dle všeho
byli tu již sv. Janští rytíi,
konvent sám zbudován byl teprve
r. 1243.
Chrám uchoval se sice
našim ve svých prvotních rozmrech, avšak sloh rokokov\', kter5' gotiku zatlail do pozadí, ml
nepopirateln znaný vliv na jeho podobu. I uvnit kostela mnoho
bylo restaurováno, pi emž ovšem se nepihlíželo k tomu. aby vystižen byl pvodní sloh. Zel, že pi této oprav odstranny byly náhrobky mnohých velkopevor, které tu ješt Schailer ve své .Topografii" r. 1786 pipomíná. Xa místo nich namalovány byly na stnách
erby pochovaných tu velkých pevor s píslušnými jmény a patinvmi tituly.
\'eikv olláni obraz sv. Prokopa piítán inl všeobecn dovednému šttci Sketovu, ale podrobným studiem obrazu se zjistilo, že
udržovaný náhled ten byl mylný. Obraz P. Marie Vítzné na postranním oltái má svoji smutnou historii a pohled na nho napluje nejednu duši eskou vzpomínkami žalostnými, vzpomínkami, které unána Bílou Horu.
šejí pozorovatele na ono pohebišt eské slávy —
kde dokonáno bylo to. co osud Cechm ponenáhlu pipravoval
Když vojsko Mansfeldovo ze Strakonic odtáhlo, poali se sem hrnouti
za nedlouho bojovníci Maxmiliána Bavorského. Xa hrad nebylo ani
živé duše k spatení a v chrám vše. pokud se to nedalo odnésti,
obráceno na rub; tak zle tu ádili vojáci Mansfeldovi. mstíce se tak
nenávidnému ádu. Mezi jin\'mi obrazy zneuctn byl také obraz P.
.Marie od zlotilých vojín Mansíeldových. kteí Bohorodice, sv. Josefu a obma past\'-m vypíchali oi. — S vojskem MaxmiliánovS'm
|)ibyl sem též karmelitán fra Domenico a Santa Maria, který vyslán
byl, by svojí plamennou eí naléval v srdce umdlévajících vojín
novou zmužilost.
Tomu svil se jistý oban Strakonický s oním znesváeným
obrazem. kter\' pr\''. nemoha ho jinam uschovati, zahrabal do smeti.
by nepadl hrozící zkáze docela za obt. Fra Domenicovi byl tento
i

i

a

vkm

.

.

.

-
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zachránn}' obraz vítanou pomckou k rozplameování fanalických
bojovník. Obraz Mariin hned upevnn na žerd a fra Domenico nesl
ho v ele bojovník Maxmiliánových až na Bílou Horu, kdež nešfaslného dne 8. listopadu 1620 tím výše ho vyzdvihoval, by vojíni, majíce
obraz stále na oích, bojovali dvojnásob a tak pomstili urážku, zpsobenou Bohorodice. Známo jest, jak bitva na Bílé Hoe skonila. Císaští zvítzili a vítzství hned piítáno k zásluze zázrané moci onoho
obrazu, kterS' proto nazván a uctíván byl po celém kesfanstvu jako
.Marie Vítzná" (Maria de Victoria). Chcete vdti další osud obrazu V
Xuže slyšte
V
zhotovena kopie onoho obrazu, která pak
26. ervna 1650 pevezena byla v slavném procesí do Strakonic a zde
umístna na témž míst, kde originál prve se nalézal; druhá kopie
obrazu toho nachází se v chrám sv. Markéty v Strakonicích, jinou
na Bílé Hoe spatiti mžeš a pod.

ím

I

Chrámová

vž

jest tvaru

tyhranného. Pozornosti

naši zasluhují

také krásné zvony kostelní, jichž tu celkem napoítáš šest. Zvon. jenž

nese jméno -Jan", ze všech nejvtší, sluchu píjemn lahodící a asi
180 g prý vážící, dal zhotoviti již r. 1496 tehdejší veikopevor Jan ze
zvon, poktny' , Marie", dal uliti r. 151 ádový veikoRožmberka; týž jest o 20 Q lehí pedešlého. Za to má
však pknx', plný, zvun\'' hlas a s pedešlým krásn se dopluje.

Svamberka.

pevor Jan

Jin\''

I

z

-Xejpknjší a nejvtší ze zvon piítají se mistrovské dovednosti
Jakuba Mikuláše Strakonického. kter\' prý v tom oboru byl pravx'
mistr svého umni.

K

umní poítali možno
stran pi chrámu. Ze
patit do doby peslohu jejich možno vyísti
dobu jejich vzniku
chodní, kdy sloh románsk}'-. již zvolna umírající, postupoval nkdejší
své prvenství gotickému. Pod omítkou tu a tam pi jejím odstraováni objevily se fresky. Socha P. Marie a sousoší, znázorující nám
korunováni Bohorodiky. jsou v pravd cennými dokumenty eského
umní tehdejšího. Na západní stran vedle ambit nalézá se hláska,
tž

dosti zachoval\-m

klášterní ambity,

památkám

stavitelského

nalézající se na západní
i

:

jmenovati .rumpál", nejspíše asi proto, že po rumžaláv a tolik obávané hladomorny, ped níž chvl se kde kdo široko daleko po okolí.
Strakonice již v minulosti byly povstný svými kostely. \' hrad
krom kostela sv. Prokopa nalézala se proslulá kaple sv. Jií. kde
lenové ádoví scházeli se obasn k poradám. Opodál zámku na
vrchu, nad Otavou ležícím, byla starobylá kaple sv. Kíže. \" malém
míst na ostrov, kter\> tvoí zde Otava a mlýnská stoka, vypíná se
méstskv' chrám sv. Markéty. "Jest znan rozsáhlý a jeho vž zbudována byla z tesaného kamene. Ped založením kostela sv. Václava
byl pr\' ho farní kostel. Pi tomto kostele nachází se mstský špitál
kterou

lid

uvykl

si

pále spouštni byli lidé do smrdutých

i

stejného jména,

jejž

r.

1685 \'iktorin Siebert

/.

Liliensteinu

založil

a

Theobald Karel rozšíil a bohaté nadal.
Z jin\'ch budov, ponkud význanjších, mžeme uvésti ješt
méslskou radnici, která r. 1789 padla za obt zhoubn\-m plamenm;
1820 byla obnovena.
r.
Krom potrebnxxh kanceláských místností
nachází se tu
archiv. — Vzdlání dostává se mládeži v obecné a
mšfansk škole chlapecké díví, odrostlejším rozšiuje vzdlání jejich
prmyslová škola pokraovací. obchodní škola ])okraovací, zimní
hospodáská škola a státní odborná škola stávkáská. V Strakonicích
r.

I7U4 jeho bratr

i

i

jest

sídlo

okresního hejtmanství

hlavní berní

úad. notáství,

s

patinými úady,

kontr. okres.

fin.

okresní

stráž, pošta,

soud,

telegraf a

telefon.

Strakonice jsou bez odporu ilé msto prmyslové; jest zde 5
velkých továren na výrobu fez, jež zamstnávají ve svých dílnách
pres 1200 dlníkv a vyrábjí ron více než '/, mil. tuct apek, což
representuje
znaný vývozní kapitál. Prmysl strakonický
fezy
asi v 60 rozliných druzích vyrábné, znám jest v dálných
koninách Orientu a lo \- Turecku. M.Asii. Arábii a indii; do Ameriky a vých. a záp. Afriky exportovány b\'vají tyto \ýrobky strakonické a nalézají tu hojného odbytu. A'yvinul se z punocháství a
stávkástvi. kterážto odvtví prmyslová byla v rozkvtu v pol. XVIII.
stol. zvlášt za velkopevora Václava Joachima ejky z Olbramovic.
ervené punochy strakonické byly známy pro svou dobrou kvalitu
nejen doma. nýbrž za hranicemi a tšily se odbytu hlavn v Tyrolsku.
Stýrsku. Švýcarsku a Švédsku. V Strakonicích zaal plésti první fezy
r.
1805 punochá Jan Petráš. Když pak r. 1828 zízena byla první
továrna na v\''robu fez. zatlail tento zpsob vyrábní fez po továrnicku úpln výrobu rukodlnou, která od té doby živoila, až zašla

—

ron

—

i

i

Z jiných prmyslových podnik zmínky zasluhuje: pletárna
vlnného a bavlnného, veliká plynárna na výrobu acetyienu.
nejvtší pr\'' toho druhu v Rakousku, výroba hospodáských stroj,
sodové vody. mydlárna. mšfanský pivovar, cihelny a pod. Z penžních ústav dlužno vytknouti: spoitelnu, záložnu, okresní hospodáskou záložnu, zastavárnu a nemocenskou pokladnu.
Zvláštností, jen Strakonicm vlastni, jsou dudy s dudákem Švandou.
o nmž povst poskytla vhodnou látku Jos. Kaj. Tylovi. Kdo jen by
neznal povst o veselém SvandoviV — Byla to veselá kopa. ten Švanda.

docela.

zboží

Vynalezl nástroj, jehož již pouhá nevídaná podoba nutila mimodk
ke smíchu. Kde se objevil se svým nástrojem. a( o posvícení, at
o svatb, tu vám bylo zrovna k popukáni. Smát se musel kde kdo,
neboí vykutálený Švanda dovedl udlati poádnou švandu. Zpvu a
výskotu nebylo ani konce, džbán s pivem ani nevysýchal. Starý závodil o veselí s mladým. Rozjaren vždy ubíral se k domovu a nevy-

nedbal ani , svtýlek", pozdního chodce
cestou svoji zamilovanou. Nevím už. jak
jednou vám dokonce hrál. A erti zlatem ne-

hýbal se ani kižovatkám,
tak klamajícich. jen hrál
se to stalo,

i

ertm

si

Za každou písniku platili hned královsky. A pi tom, považte,
ani žizn nedali mu pocítiti. Takové spolenosti Švanda nikdy ješt
v život nehrál. I ký div, že pi novém obdarování zapomnl se tak,
že vyhrkl ze sebe: ,1 záplat vám to Pánbu!" místo: ,Zda, brate!"
Jak to jen vyekl, kde nic, tu nic, a milý Švanda ocitl se na šibenici
na samém vrcholu ve spolenosti krákorajících havran; tu ho lidé
také ráno ke svému pekvapení nalezli. Od té doby Švanda ztratil
všechen humor:
na dudy již nechtl hráti, tak bjd pestrašen a poskrblili.

i

vsil

v Strakonicích v kostele za oltá.

je

matovai}^ všecky vždy na

Dokud prý tam

byly. upa-

výroní den pekelného posvíceni;

samy

prý se toho dne rozehrály.
Díve než Strakonice opustíme, pohlédnme také ješt na skrovný
domek . 252 zvanv .na Stráži", kdež se narodil dne 7. bezna r. I7W
básník Fr. Ladislav elakovský, autor „Rže stolisté".
V historii vystupují Strakonice ponkud do popedí v .\1II. stol.
úzce spojeny jsouce s mocným rodem pán Bavor ze Strakonic,
kterýžto rod vládl tu nad rozsáhlými latifundiemi až do jirvních desetiletí X\'. vku.
O moci a vlivu pana Bavora 1. ze Strakonic svdi
to, že psal se dokonce .toparcha" i „lantkrab".
U d\'ora nabyl vysokých hodností; bylí nejvyšším íšníkem a j^otom nejvyšším komori

níkem královským. Po jeho smrti r. 1260. spravoval rozsáhlé zboží to
jeho syn a nástupce Bavor II., který byl spíznn s králem Pemyslem
Otakarem II. Syn téhož Bavor III. (1289—1318) náležel k nejzarytjším

odprcm
vem

III.

po vymení Pemyslovc po mei VáclaŽe by byl Bavor III. Strakonice za msto i)ovýšil.

strany rakouské
r.

1306.

jak se v nkter\'ch spisech tvrdí, to odporuje

pravd

historické.

Toto

uinil teprve Bavor IX. ze Strakonic listem datovaným
to, že Bavor 111.
8. prosince r. 1367.
Podobn minulo se pravdy
r.
1,367 udlil Strakonick}''m co do osoby a ddictví (odúmrti) týchž
práv. jakých užívalo Staré msto Pražské a msto Horaždovice. Nepihlížeje ani k tomu, že Bavor III.
50 let nebyl již na živ.
nejlepší píležitost
není o tomto udlení, jak A. Ceslav Ludikar
seznati, v dotené listin z r. 1367, která se dosud v originálu na
pergamene se zachovah''mi peefmi v archivu msta Strakonic chová,
ani jediné narážky. Právo takové udlil Strakonicm teprve pevor

povýšení

i

tém

ml

Václav

naped

z

Michalovic

20.

ledna

r.

1435. slovy:

„A

tak

konen

lidé naši

menšího
všecka obec vtšího
budou,
msta
svobod požívati mají
jakožto msto Horaždovice a Staré msto Pražské požívá." \'ilémem
Bavorem ze Strakonic rod ten úpln vymel a zboží pešlo na
psaní (purkmistr, konšelé
Strakonického) všech práv

i

i

i

i

vné

-

asy

ád rytí
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lu již za Bavora 1. vyskyspolené se svou manželkou
pi kostele sv. Prokopa úplný konvent ádu, kter\'' bohaté nadal.
Bavor II. pijal na sebe hodnost generálního pevora ádu; tento úad
Bavor III. Úad velkopevor byl v Strakonicích velmi výzastával
není divu. že
nosný a postavení samo sebou bylo to vynikající
tují.

na

Týž

sv. -Janských,

také. jenž

to byl

r.

kteí se

1243. založil

i

i

ideálem

rytí

nejpednéjších

z

rod eských

bylo tuto hodnost obdržeti.

Za bouí husitských postavily se Strakonice po bok tém. kdož
reformám náboženském nepáli a jmenovité velkopevorové to b\ii.
i
mistru tehdejšího válenictví Žižkovi troufali si odporovati a nazástup jejich bojovník byl svdkem inn\''m porážky Tábor
v bitv u Lipan. K r. 1442. pipomíná se tu velký požár, jenž vznikl
prý neopatrností dti a strávil více než polovici msta.

kteí
jatý

V

únoru

r.

1449.

velkopevora Václava
nickou
pol.
zdi.

namíenou

X\T.

proti

uzaveli v Strakonicích za psobení tehdejšího
Strakoz Michalovic zpátenití páni jednotu

zemskému ádu

obehnal velk\' pevor Jan

stol.

—

z Podbrad. — ^' 1.
Rožmberka msto pevnou

a Jiíkovi
z

Strakonice povýšeny byvše za msto, odvolávaly se k právu do
Horaždovic. To pestalo za velkopevora Jana staršího z \'artemberka
r.
1538. úpln. Týž toho roku udlil mstu právo, dle nhož mšíané
mohli se odvolávati k právu Starého msta Pražského. R. 1539 udlil
císa Ferdinand I. mstské rad právo, že smla erveným voskem
peetiti.
R. 1576. udlil velký pevor Václav Zajíc z Hasenburka
mšfanm právo lovili.

—

Jobovy rány stihaly Strakonice ve válce 3uleté. Již r. 1618 vedl
tudy vojsko císaské Dampierre a po
Buquoy. Za nimi pitáhli
brzy nejpovstnjší vdci tehdejší doby. kteí neblaze se zapsali svým
ádním v historické vzpomínky Strakonic, totiž Hoef Huerta a Baltazar

nm

Marradas. Ježto Strakonití byli pinuceni Huertu podporovati, neušli
za to pomst Mansfeldové, jehož podplukovník Strefí dne 13. prosince
r. 1619. msta
zámku se zmocnil. Pi tom msto drancováno bylo od
žoldné Mansfeldových, kteí niili a brali vše. co jim pišlo do rány.
A nebylo na tom ješt dosti íše utrpení nebyla tím ješt vyprázdi

:

V

sem vojsko Maxmiliána bavorského
po nkolika dnech odpoinku dalo se na pochod k Bílé Hoe.
Nové hrzy válené nastaly Strakonicm a celému okolí za vpádu
Švédv a drancování vojska švédského r. 1641., kdy zmocnili se nejen
msta, nj-brž hradu. Xa mstu vynuceno znané výpalné s pohržkou,
že zámek bude vypálen a úpln zboen, nebude-li toto tak jak bylo
V XIX. stol. msto ješt tikrát utrplo
žádáno,
zapraveno.
požáry a sice r. 1854, 1860 a 1865.

nna.

íjnu

r.

1620.

pitáhlo

a

i

ádn

—

—

Znak msta

venou uprosted

jest

vž

v erveném poli s mstskou hradbou a oteNa právo vže jest osmihrotý kíž maltánský,
Rožmberská rže; obé jest v poH erveném.

branou.

na levo se nachází bílá
Plni dojm opouštíme útulné Strakonice
Jen letmo vzhlédne
oko naše na dv samoty v bezprostední blízkosti msta samého se
nalézající a sice Kemelku a Podskalí a již chvátáme, bychom první
návštvu v kraji vykonali ve vesnice Lomu, v níž nachází se památný, hbitovní kostel zasvcen}' památce sv. Václava. Kostel malebn se vyjímá opodál Nových Strakonic na povlovné vyvýšenin.
Týž byl snad hned od svého vzniku kostelem farním, ale r. 1787 klesl
na místo podízenjší. O
jest známo, že zízen byl péí Bavora III.
ze vStrakonic, než lokální povst chce pvod jeho piísti k zásluze
nevinn popravenému jinochovi jménem Václavu, kter\' pr\- dal nepímo popud k zavedeni dobré pitné vody do Strakonic a krom
toho také — což jist tenáe pekvapí —
k vystavní šibenice.
Cestou ke Stele, asi 200 krok od Strakonic, na stínadlech za
asu noního slavívali prý duchové tu statj-ch nešastník pravé orgie.
Nebylo divu, že se každý míst tch již pi pouhém pomyšlení štítil,
a kdo nutn tudy nemusel, radji z daleka se vyhnul. Ale na takové
povídaky nedala nieho jistá smlá dveka. Ba smála se tm hloupým ..strašpytlm". jak íkala a jedné noci, když všechno kolem pohrouženo bylo ve spánek, se sem vypravila hledat klobouk, jejž na
stínadlech jakýs jnin ve strachu svém na útku ztratil. Co takto hledáním byla zamstnána, nevšimla si ani, je-li nkým sledována, až
najednou skok a nel)ožlík sedí uleknuté dvece na zádech. Srdnatost
byla ta tam. Zárove slyší prosebn\' hlas: ..Nemám tu v zemi esvcené žádného pokoje a díve se t nezbavím, dokud mne z tohoto potupného místa nev\'s\obodíš a mé neviny ped svtem nedokážeš!"
a prozradil
,A nyní jdi", znl velitelský jeho hlas. Cestou dal se v
nevinn byl k potupné smrti odsouzen a stát. Na úpatí prostedjí. že
ního vrchu nad Velkým mstem si ponkud odpoívala. ..Na tomto
míst nachází se vydatný pramen dobré, pitné vody; jen odtud zavedte
Odtud brala se s nesi ji do msta," radil nebožtíkv hrobový hlas.
píjemným bemenem málo živá. na celém tle se tesouc dále ku
pedu, až stanula na samém vrchu. ,Zde nechat postavíte šibenici,
by dosavadní zpsob popravy konen už pestal." pravil lítostiv
a poruil, by zahnula na silnici vedoucí k Budjovicm. U Lomu za
mstem žádal, by zastavila své kroky a projevil páni, by zde uložen
byl v lno posvátné zem. Potom dal se ješt dopraviti na prvotní
.

.

.

nm

i

i

e

místo a jak pišel, tak odešel.
Ze Strakonic k západu vede silnice kroky naše zvolna do okolí
strakonického, abychom prohlédli si všechny vynikající památnosti,
jimiž okolí strakonické se pochlubiti

mže.

Po králko dob zíme \- i)ra\() pi silnici liciinkii \'irlovcs.
lu /lal obili sekají a d;i\ají do
kde v polích neobyejn rusno.
kopek, onde such odvážejí do svtlých sto(k)l. Odevšad /.pi-v a jásot
zaznívá k sluchu našemu. Tam po mezi l)elhá se njaký \ýminká.
provázen malou vnukou a pes vráskovitou jeho líc peltne chvílemi
úsmv, kdykoli zrak jeho spoine na bohatých klasech dozrávajícího
osení, jež zaslouženou

Ješt
z

z

dolhají

dálky

odmnou
k

jist jsou za

nám pronikav

úmornou

hlasy

|)ráci

dovádjících

synovu.

dvat

nejbližšího pole.

\ení

nám možno, abychom snad

Fot. Jar.

již

spšn

návrší, jež pestrá
kr\''vá.

podílu

na

veselí

i)racov-

John

HR.M)

ník. nebof

brali

vypíná se

,S'rRi-í-.\.

nevclkm. vlnovitém
hojn poruina starobylého hradu Stely. Z nho zub asu
blížíme se k místu, kde na

smsice jehlinatých

a listnatých stromi^i

zanechal dob naší dosti znanou hradební /.fi\ do polokruhu založenou, ze kter možno nám usuzovati na nkdejší rozsáhlost hradu
tohoto. Jak mínni spisovatel všech podstatn se shodují, sluší hledati zakladatele hradu v pánech Bavorech ze Strakonic, kteí toho
bližším pvodu hradu
asu ovládali svou železnou mocí dálné okolí.
Stely nevíme nieho. Tu zasteno jest vše mlhou neproniknutelnou,
bránící nám jen |)onkuíl jasnjší s\'tlo \nsti do jeho i)oátk. nám
(

tak zídiadných.

Z

nejstarších držitel hradu

)

Stely známe i)ouze a

to

-
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jména Martina ze Stely, jenž se tu pipomíná k r. 1242.
Stele pánové Heman a Jan z Landštejna a na poátku XVI. stol. jmenuji se jako držitelé její Svihovšti
z Risenberka.
Stela obestena všeliJako tém každ\' hrad, jest
kými povstmi, které do dnes v lidu zdejším se udržuji a nov zabarvené na potomk}' se penášejí. Jméno hradu zddila nepatrná ves
Stela, která na témže míst se nachází. V ní jest zámek s mešní
kaplí sv. Jana Ktitele a dvr Felixe Heintschela šl. z Heinegg.
O nco dále od Stely na levé stran pi silnici leží samota „Na Bilé^
(též Bílá), jejíž domky nesvdí nikterak o pílišném blahobytu držitel
ješté jen dle

Za

husitsk}'ch válek sedli na

i

KATOVICE.

jejich.

Proto tu noha naše také nikterak dlouho neprodlévá a bereme
mírn stoupající silnicí zvolna k msteku

se odtud k sz.

KATOVICÚM. Jen asem dolehne k sluchu našemu ješt hukot
nedaleké Otavy, ale náhle umlká, jako by nechtl rušili chodce z jeho
dumání. Msteko Katovice, kamž jsme práv dospli, jest rozloženo
malebn na jihovýchodním úpatí Hory Katovické.

Má

V

dle posledního sítáni 137

míst nachází

nách

domv

a 901 obyv. národnosti eské.

se farní kostel sv. Filipa a Jakuba,

který se

v

listi-

Rádi pokocháme se pohledem na
jeho románskou vž, která starožitným sv\''m rázem upominá Katovice
jako svdek dávných dob na asy lepší, které ovšem nyní obanm
katovickým pipadají pohádkou. Píchozí v tato místa nechat neopomene všimnouti si románských skulptur na vži kostelní, které jsou
vysoce zajímavé. Nedaleko hlavního oltáe nachází se náhrobek rytíe
již

r.

1384. uvádí jako farní.

:

Pelra

líoubinskrho

Slelc.

V msteku

r.

1600.

zcmclrho. jenž se

psal

v.

Oujczdu a na

jest 5tr. ol)ecná škola, pošla, telegraf a stanice rak.

(.Cheb-Protivín-Cmunt-Vide a Jihlava-Domažlice).
vydatné vápencové lomy. váix-nice na pálení vá])na.
cihelna a továrna na mužské a ženské klobouky.
Rovnž se tu vvrábí rzné hospodáské a domácí náadí, které nalézá dosti znaného

st.

dr.

V míst

odbytu.

Z djin

b\''valého

msta uvádíme

Katovice patily druhdy ke hradu Stele. Za krále Vladislava 11.
uvádjí se již jako msto; povýšil-li panovník tento Katovice sám za
msto, a udlil-li jim znak, nedá se ze sporých zpráv na jisto postaviti.
Faktum jest, že Vladislav II. to byl, jenž udlil tehdejším mšfana jejich prosbu práv.o, aby ze \šeho kupeckého zboží, které
tudy šlo. urité clo vybírati smli.
Tolo právo potvrzeno bylo též
r.
1629 od Ferdinanda II. a posledn r. 1746 od cis. Marie Terezie.
Císa Ferdinand III. vydal jim r. 1688 majestát, jímž zno\u obnoveny
byly tu výroní trhy. které obci byly zastaveny na tak dlouho, dokud

nm

by dlužn\'ch tax nezapravila.
Znak vykazuje vž bílou, tyhrannou s cimljuini a s konitou
cihlovou stechou, která je zlatou mako\icí ozdobena. \'e vži spatujeme bránu otevenou a nad ni dvojité tyhranné okno.
Z Katovic kráíme obyejnou, ale dosti píjemnou cestou podlé
le\ho otavského behu proti jiroudu a dospíváme krátce k Hoe Kalo\ ické.
nebo také Knží eené (407 /« nad m.). jež nad ústím \'elkol)>)rského potoka do Otavy ní do výše.
Vysloupíme-li na její tém.
oteve se našemu oku nezapomenutelný pohled jednak na Horažovice a starobylou Práche, jednak na Stelu a Strakonice. Tu skytá

nám

i

stinn\' jedlový les, jímž

poinek

hora

jest porostlá,

píjemný chlad

a od-

jako posilu na další pouf krajem tímto.

Že druhdy

stálo tu

nmí svdkové

Hradišt,
zstaly a

jesl

patrno

z

prastarých násp, které

ješt dnes dobe pozorovati tu
mžeme. Jinou pamálností jest tu pohanské pohebišt, z nhož nálezy se adí k památkám toho druhu, které svého asu v Anglii
a Francii byly nalezeny a budily opravdový zájem všech vážných
tu

jako

jež

praehistorik.

Z Katovic možno v rzných smrech nkolik píjemných vycházek
do okolí podniknouti. Tak možno navštíviti Mí chov, sev. od Katovic
ležící, znanou to obec, asi na 100 dom ítající, ale jinak bezv5'znamnou.
Kaple sv. Vojtcha a 2 t. škola jest vše, co tuto možno uvésti. Odtud
možno pes Krty, k jv. položené, kde poplužní dvr maltézského
ádu ve v\>me 260 ha a mlýn, vrátiti se zpt do Katovic. Nedaleko
Katovic, na pravém behu dovádivé Otavy, leží samota Liboc, podle
níž vine se potok, jenž nedaleko od Liboce svoji vodu pedává tokm
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Z Liboce vede nás katoxická
míst lesem zastínná, k Xevosedm.
Otavsk\'Tn.

poui;e

silnice.

veliké

to

na jednom

sice

vsi,

jejíž

úpravnost domk
dobr\- dojem na pozorovatele sem zabloudivšího
dlá. ale niím nevynikající. Jen 2 ti^. škola a ml\'n v blízkosti staví
obec tuto ponkud do popedí ped vískami jinými. Z Nevosed k mstysi Volenicm než pijdeme, zahneme ze silnice v právo a v brzku
dojdeme po odboce její do Stchovic, velké to osady, ladn spoítající.
Tu nachází se allod. statek v celkové
ádané, asi 80
V\^me 299 ha; k okrase osady pispívá nemálo zámek s velk\'m
parkem, dvr a pivovar, což vše náleží majetku Karla a Alžbty Veseh''ch. Opodál samoty Detina, Dvory Nové a Li pice, jež náležejí katastráln k Stchovicm.
Ze Stchovic možno se bud vrátiti
na pvodní silnici, anebo ubírati se obyejnou vozovou cestou, po jejíž
stranách žloutnou a blají se líchy dozrávajícího obilí, do nedalekých
i

dom

VOLENIC. Koho by snad zajímalo, mže tu navštívili kostel sv.
apoštol Petra a Pavla, nebo podívati se na ptilidni budovu školní.
v jejíž místnostech vštpují se mládeži první zrnka moudrosti. Uvedeme-li ješt poštu a etnickou závodí stanici, jest to vše, co mžeme
tenám ped oi živ pedvésti. Poblíž Volenic samoty Mrkošín,

Pípilka

(též Pibilka). a

Šebelovsk}'-

ml\''n.

Z

Volenic.

jdeme-li

dovede nás za nedlouho vozová cesta, po niž prá\ není záxidni hodná chze, do vesniky Ohrazenice. Odtud k jihu dáme-li
se. staneme v brzku na silnici a zahneme-li k vxxhodu. zíme za nedlouho ped sebou rozloženou vesniku Tažovice. Odlud silnice
k jihu míící vede znavené kroky naše dále ke Z \o tokm, vtší to
ddin, z níž usmívá se na nás vžika kaple sv. Andla Strážce.
Xa zpátení cest z Katovic do Strakonic pimlouvá se Dražejov,
na sever od Virtovsi ležící, také za naši návštvu. Neoslyšime ho.
Jdeme a po njaké dob spatíme ležeti ped sebou znanou obec.
k jihu.

asi 75

dom

ítající,

jejíž

obyvatelstvo

živí

se

toliko

zemdlstvím.

Chudí lidé vyhledávají si práci v Strakonicích. Njaké pozoruhodnosti
bys tu však marn hledal. Nedaleko samoty Hallerova villa. Konopice a Ku idl o. jež katastráln náležejí k Dražejovu.

Od Strakonic k jv. sledujeme-li poslední pedhoí šumavské,
v místech tch. které se tu zaíná vyvyšov^ati, dojdeme asi po '/g hod.
cesty do Ptakovic Pedních, ležících na úpatí Srpska. Odtud
v brzku již dospjeme píjemnou cestou lesní k nejvyššímu bodu
tohoto pedhoí šumavského k vrchu Srpsko, 562 m vysokému. Jméno
samo píší nkteí s p. jiní s b, dle toho. jak pvod jména toho kdo
\ykládá. Jméno to snaží se jedni odvoditi ze srpovité podoby pásna
toho a naz5'vají proto také Srpskem i Srpem, jiní vidí dokonce ve
jmén tom nejstarší pvod místních jmen staroeských a píší dsledn
si

Xaším úkolem

Srbsko.

4«

-

lulo ncni rozhodovali,

kdo

asi

/.

nich

pravd

vždyí již koslel Holeslné P. Marie na ú[)ali Sr|)ska vystupujicí nad své zelené okoh, zve nás k návštv.
Práv loliž stanula noha naše v male farní osad Pod srpu.
scv. od Srpska ležící, která podle kostela pi silnici, vedoucí k Budjovicm, své domky rozkládá. Patronem kostela, který se stal oblíbeným
dostaveníkem zbožných ])outníkú. z\lášt o svátcích Bolestné a Navštívení P. Marie, jest velkopevor rádu maltézského v Praze. Kostel
tento byl tu r. 1748 od velkoprevora Joachima ejky hrab. z Olbrajest nejljliže.

movic založen,
stupce

ale

Emanuel

hr.

nedokonen.
z

Kolovrat.

Ve
Xež

práci další

pokraoval jeho

ná-

ani tento práce nedovršil a do-

svému nástupci, velkopi^evoru Michalovi Ferd.
její odkázal
Althannu. jenž stavbu onu po tolika letech ku konci píivedl.
Poblíže osada Posadilka. Xa východ od Pedních Ptakovic zíme
malou kapliku, již zdejší lid ])ro znamenitou pitnou vodu. která se
Z Podsrp vede cesta kroky naše
tu nachází, zove ,Dobrá voda'.
po silnici z poátku lesem dále v ped. Za nedlouho spatujeme
v právo od silnice, do zelen strom ovocných zahalené Xe behohod. od jiich k jz. položené Ptakovice Zadní.
ví ce a as
Silnice. zachová\ajicí stále j\'. smr. nutká kroky naše k zrychlení,
hod. picházíme k odboce silniní, vedoucí do
lak že již asi jm)
^

konení

hr. z

'

^,

'

Z jinína zvolili jsme
abychom zpt na silnici nemuseli se
vraceli, která nás dovedla do Cehnice, veliké to obce. 114 dom
a 7(»H obyv. ítající. Tu spatujeme kapli Xejs\'. Trojice. 4 t. školu,
jehož majil()<)6 ha se starým zámkem,
allodiální dvr ve výme
I

i

n

i

n a.

schváln

'

,

hod. od budjovické silnice ležícího.

kratší

vozovou cesiu,

1

telem jest kníže Windischgrálz. \yskytá se tu hndé uhlí. as na 2 m
mocná žíla. která jest plná pyritu a proto dobe hodí se k výrob
samoty a sice Havirna a Mam uší n.
kamence. K Cehnici náleží
Z Cehnice vede nás odboka silnice, k jz. se zatáející, do dosti

dv

Paraoxa.

>\-. I'elra
a Pavla, pod
obecná škola a allodiální
dvr téhož. Z Paraova mní traí silniní pojednou svj smr v sz. a
posléze v z., až mimo nadání staneme v Kuímenech. nepatrné to
dédince. Odtud asi za 20 minut dorazíme do Tešovic, od Kuímen
na sv. ležící to ddinky. Šíré okolí tu takka bez les. což trajin na

znaní' osadv

\'

misl

|)alronátem knížete \\'in(lis(hi;rátze.

koslel

3

t.

cestovatele, hledajícího chlad za nesnesitelného vedra. ])sobí. Z ddinky této cestou k západu dostaneme se do Sudko v c. odkudž
obloukovilá silnice na sever míící vede kroky naše do obce Milo130 ha. náležející šl. z Herbernovic, kde allodiální dvr ve
slein. iní jedinou pozoruhodnost v ddin této. Jdeme-li ze Strakonic
k severu, dojdeme asi po I' ^ hod. píjemné cesty pes I) o maníce
do mstvse
i

výme

RADOMYŠLE.
jehož

patronem

z

Již

jest

dáli zi^ime

velkopi^evor

dkansky chrám
maltézského

i^ádu

sv.

Martina

sídhci

l^sk..

v Praze.

Tento kostel zárove s tehdejším dvorem daroval pan Vilém Bavor ze
Strakonic spolu se svou manželkou Markétou r. 1359 maltézskému
konventu v Strakonicích. Pi kostele uvádí se již r. 1384 samostatnS'
fará. V spoádaném mstysi 5t. škola, dkanství, elnická závodí
stanice a závod na hrací kolovrátky. Z Radom\'šle na východ vede
nás cesta do Oseku, znanjší to obce: v míst dvr a zámek s kaplí
Nanebevzetí P. Marie a zahradou, pivovar, lihovar a cihelna, vše náleL' Oseká samota Hrabovka. Odtud
žející v majetek Ed. ryt. Daubka,
obrátíme-li se na jih. dojdeme v brzsku do vísky Rohožné a zahneme-li k jihovýchodu do Kbelnice asi 36 dom ítající, kde je allodiálni
dvr ryt. Daubka. Opodál samota eena v Hoe. Z Kbelnice možno
ješt navštíviti nedalekou ves TešCovice k jihozápadu ležící a pes
60 dom ítající: v míst kaple P. Marie. Nedaleko nich samota Slatina. Z Pešfovic ubíráme se jižn ke konenému bodu pouti své po
strakonickém okrese. Z jedné strany les a druhé strany Otava, která
zde pkné záhyby si vytvoila, jsou hezk\' kus cesty našimi prvodci
v místech tch. Sledujeme ji také s opravdovým zájmem, tak že ani
netušíme, že ze spleti ovocných strom usmívá se na nás msteko
vystavené dílem na svahu, dílem na úpatí j)ahorku. Má
a 859 obyv. národnosti eské. Z vynikajících budov uvésti
sluší pedem dkanský chrám sv. Mikuláše, kter\'' se již r. 1350 tu jmenuje jako farní. Chrám valn sešlý byl r. 1660 od hrabte Jana z Losimthalu znovuzízen. Dále naší pozornosti zasluhuje krásný. nov\'

ŠTÉKE.

115

dom

nmž

kaple sv. Barbory, rozsáhh'- anglický [laik. dvr.
ehož majitelem jcsl kníže
Windischgrátz. Za povšimnutí stoji též starý, zboený hrad. V míst
nachází se 5t. škola, pošta a telegrafní stanice. \' okolí znané
ložisko kemence. Z djin známe: Na Štkni sedli pvodn rytíi ze
Štkn, z nichž se tu uvádí r. 1357 Busek a Racek ze Štkn. Po
nich panství pešlo na pány z Janovic z Yinterberka. kteí dle místa.
na
sedli, také ze Štkn zváni byli. Na zaátku X\"III. vjui
mu byla
vládl na Štkni Jan .Malovec z .Malovic. ale nedlouho. R.
skonhskována. naež koupí pešla v majetek Jiíka Milrovskho z Nemysle. Od toho dostala se neznámým nám zpsobem r. 1628 Jakubovi Kislovi a po
knížeti z Eggenberku.
r. 1648 stal se
tu pánem Jan Ant. Losy z Losimthalu a když poslední potomek toho
rodu zemel, dostalo se panství ono hrai). Jos. Mik. \\'in(iischgratzo\i.

zámek, pi

jest

lihovar, sladovna, pivovar, vápenice a cihelna,

nmž

\(>'2'.->

nm

jehož rod je podnes

její

Konen

držitelem.

Joza Bohá-Zelecký.

LX,

OKRES PRAGMATICKÝ.

Prachalický okres hraniti na slranr jižni s okresním hejlmanslvim
"\'olarskvm. na západu s okresem \'imperským. na severu s okresním hejtmanstvím Strakonickým a Piseckým
a na v\''chodu s okresem Netolickým. ára národnostní, dlíci okres
ve dv
stejné polovice, jde smrem jihozápadním pod mstysem
Lhenice až k osad Chlistovu. kde se památná lípa Husova nalézá.
eši mají v okresu vtšinu a od roku 1901 také vtšinu v okresním
zastupitelstvu. Dle politického rozlenní jest 21 politických obcí eskvch
a 14 nmeckých. Z celkového potu 21.737 obyvatel dle úedního
sítání zaznamenáno 10.985 Cech: dle soukromého sítáni, které asi
pravd odpovídá, je Cech 11.249. Naproti tomu napoteno
dle úedního sítáni 10.762. dle soukromého 9.498 hlav. Obyvatelé tito
bydlí ve 3304 domech. Cel\- okres Prachaticko-\'olarský
428 krr.
Poet obyvatelstva klesá rok od roku: není tu prmyslu, který by nejchudším vrstvám opatil vS^dlku
a tak vidíme celé rodiny, zkrušené
bídou, sthovati se hojné do Bavor a \'ídn. Ti. kterým v srdcích
plápolá ješt jiskika lásky k zddné hroud, kde vyrostli, neradi
se loui s rodn\''m krovem
a odcházejí za výdlkem .do svta"
s prvním dechem jara, abx^ se vrátili v pozdním podzimku
a doma
zatím ženy a dti obstarávají hospodáství. Ze není to mra\ ni úrovni
nejchudších tíd nikterak s prospchem, je samozejmé.
Co se geologického složení dotýe, skládá se okres z granulitov\'-ch kopin, které od Prachatic ku Blanskému lesu se táhnou.
Pijiždime-li drahou ku Prachaticm. pozorujeme vrstvy blokamenné. za
stanicí Husineckou stále smrem k vesnici Vostrovu lahodí oku pkná

Krumlovským a okresem

tém

Nmc

mí

—

—

kemene barvy úpln bílé. naržovlé neb peste žilkované. Na
stran severní (k Husinci) u samého msta je .Skalka", která z téhož
kamene složena jest a hojnost štrku poskytuje. Na stran jižní, na
vrchu Libin a dále krásný, tvrdý sienit se dobývá a drahou ku zpraco-

žíla

vání do

Plzn

dopravuje.

Píroda nepíliš štdrou rukou rozdává

tu

lovku

své dary, takže

pravd v

potu tvái dobývati musí chleba z kemenité pdj*; žito se
tu rodí. jemen, pšenice
oves
ale všeho jen skrovnou mrou. Za to
mnoho zelí se zde s úspchem pstuje — a zematm a buráku dobe
se tu daí. Vzrst polních plodin podporován je astými a vydatnými
dešti, an je krajina hojn lesy porostlá. I ovocnému stromoví dobe
v

—

i

se tu daí,

vána.

Na

.peckái"

a

by se strany

pkném
íkají.

Daí

se

hlavn druhm pozdním.
partiemi

k

hospodá mu

vtší

pée mla

stupni vývoje je sadaství u Lhenic. kde

jmenovit jabloním

Les

jehlinatých

procházkám a výletm:

listnaté

je

býti

vno-

pstitelm

a švestkám — a to
hojnost s vdnými

stromy uzíš poskrovnu.

Vodou chudý Prachatický kraj protéká eka Blaníce prameni se
pod Ernstbrunem v okresu Krumlovském a vine se klikatou arou
zprvu smrem severozápadním, pak toí se k severovýchodu kotlinou
kolem hradu Husy ku Záblati a Husinci, kdež tak zvan_ým Tšovickým
údolím protéká krajinu dosti úrodnou a na krás}' pírodní bohatou.
Za osadou Téšovickou opouští Prachatický okres, spje dále ke
Strunkovicm, Bavorovu, Protivínu a nedaleko Písku vlévá se do
Otavy. Ostatní jsou již potoky menšího významu a sice: ('erný potok.
Parskx'. Bleskx'. pijímající s levé strany Živný, mezi Fefry a Perlovicemi se pramenící, s pravé pak potok Zernovickx'. Nejvtší z nich
je potok Zlatý, vznikající u osady Christianberku a protékající dlouhým,
klikatým tokem valnou ást kraje Prachatického. \' nepatrných ryl)nicích. jež tu tam uzíme, pstují hospodái ryby ku své poteb.
Prmysl je oproti jiným okresm celkem nepatrný. Hla\ni píinou toho jest nedostatek vodní síl\'. kterou okres — až na menši
eku Blanici — postrádá. Lesy dávají rok co rok ješt díví dostatek.
Denn odváži vlaky stavební díví až 26 m dlouhé, jmenovit skrze
\'odiiany-Cienice do Ces. Budjovic, do Týna nad Vltavou — neb
:

hranice jest prmrem dosti silný
obnos. Též i díví na pražce a na papír
do továren se dováží. Díví ])oIenov.
vyzrálé, hledají bednái
a z menších kus dlají se šindele ku kryti stech, luliy k ešetm.
a hlavn devnky a mejšlata (devná obuv). Není žádnou zvláštností spatiti tuto devnou obu\ve mstech pošumavských u vtšiny
lidu.
Deváky menšího druhu a ze deva lípového zhotovené tší se
i

do Saska.

a strží se

A'bec provoz díví pes

za ron

slušn\''

pkn

i

oblib co dekoraní
pár; nejmenší, as
cm

pedmt —

veliké

I

veliké

—

a prodá se jich

nosí

co

se

ron

pívsky

k

I

devné

místní drahou

Prmysl podporován

Prachatice a druhou ástí
se

rzné

její

zboží ješt dnes

je

Krom toho
eských Budjovic do

Prachatice- Volary.

povozy

z

tisíce

hospodáské poteby
\'odany-

a b\'vají od zlatník do stíbra zalemovány.
se tu vyrábjí.

na

etízkm

dopravuje
Prachatic

Okresní silnice jsou v dobrém stavu a sit jejich je hojn
rozvtvena, že nejen okresní msta, ale
menši vesnice jsou jimi
spojeny a nové stále se pistavují.
Co se týe školství, má okres tou dobou 3 školy mesiánské.
a odtud dále.

i

šestitídní. 3 ptitídni. 4 t\'tidní. 7 trojtídních. 9 dvojtidnich
a 9 jednotidních s eským jazykem vyuovacím. I o školství pokra-

2

ovací

v okresu celkem 6 pokraovacích škol
celkem 35 obecn\'ch a mštanských škol.
\'idno z toho. že o vzdláni lidu jest dostaten postaráno a zízeni
nov\''ch škol. pípadn tíd. jest na obzoru. V okresu nalézá se mnohd
vzdlávacích spolk a nov založeno hospodáské družstvo ijro Prachatice, Husinec a okolí.
Lid šumavskx' je povahy mírné, bodré
jest

postaráno a

jest

prmj'slov\''ch. Jest tu tedy

-

52

-

a esk\'m turistm pichází vždy vstíc. Ze zvyk, které se ode dávna
mezi lidem udržují, zmíniti se musíme o následujících: O svátcích
velikononích tší se mládež na tak zvané „pekání" s vajíky. Jest
to lidový zvyk
vlastn hra o peníze, které do jednotliv5'ch vajíek
z urité vzdálenosti se vrhají a podaili se házejícímu peníz do kraslice
zaraziti, dostane tuto
s vraženým penízem co v\''hru. Lidová hra tato.
velice oblíbená, koná se v5'hradn na „pomlázku". Druhým zvykem
je ,konopická'". Když je len zmdlen, uspoádají dívky v každé vesnic'
konopickou
totiž tanení zábavu. Ped zábavou na vozech s hudbou

—

i

—

PR.A.CH.VriCE

ROKU

1670.

iDle st.\ré hytiny.i

objíždjí vesnici, zpívajíce pi tom všeliké národní písn. Pijedou
k „hospod'" a najdou tuto zavenu. Tu za zpvu vhodných popvk
tlukou na dvée a hospodá jde otevíti. Dívky samy udržují poádek,
pro hochy k tanci chodí, dávají hrát a hlavn — hochm pipíjel.
Zbývá promluviti ješt o místech, v^mikajících krásami pírodními.
a krásné partie b\'ly by asi následující: návštva Marketinných
lázní, kostelíka u sv. Patriarcha a Rudolfovy vže. Na stran západní
Liší louky u Volovic a lázn v Grindschádlu u Záblatí. Po „Skalce"
(na sever) ku vojenské stelnici u Husince. Vj-jmenované partie nalézají se u Prachatic a turista jist nebude želeti svého výletu. Turistm,
zavítavším do Prachatic, dostane se vždy ochotn polebn\'ch pokyn
a rad k výletm a procházkám v Národním dom. Stedem okresu jsou

Vdné
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PRACHATICE ~

jinak eský Norimberk zvané — rozkládajiti
kotlin na úpatí hor Zdenických. Jelemku. Libichova,
erného, Cvrkovic a vrchu Šibeniného. Nenajdeš po celých echách
druhé msto, jež by t zaujalo svým starožitným rázem, jako Prachatice. My, kteí jsme lhostejni ku svým znamenitostem a vozíme peníze
za hranice, nedovedeme snad ani pochopiti ten pvab; ale cizinci

v

se

útulné

houfn sem

pi^icházejí.

ítá msto 402
dom a 4275 obyvatel.
Z tchto je 2045
a 2230
dle sou-

Nyní

ech

Nmc

kromého sítání:
úedního sítání je

Cech

dle

941

Nmc.

a 3334

Pohled na msto je skuten úchvatný. Místní
drahou \'odany Pra-

chatice blížíme

S(^

údo-

Blanickým ku Prachaticm. Nalézá se zde
lím

c.

k.

okresní

hejtman-

okresní soud.bcrni.
íinanní, poštovní a ir-

sví.

legrafní úad. cejcliovni
úad. dopravní správa
dráhy a etnická stanice. Z veejných budov-

jmeno\'ati

dlužno

nov

STARÁ RADNICE

\'

ÍACHATICICH.

postavenou a modern zaízenou okres.
nemocnici, chudobinec, ob. záložnu (ústav esk\''). mstskou spoitelnu
a kasárna, ve kterých je umístna posádka pšího pluku ís. 35. Od
6. dubna 1908 peložen do Prachatic z Prahy 6. pluk myslivc. V

mst

je

nmecká tiskárna,
mšanská škola díví.

eská

dívky,

a

dále 5 t. obecná škola pro chlapce
c. k.

vyšší reálné

a

gymnasium, soukromx-

pensionát díví, pokraovací škola díví, klášterní škola, doplnná
letošního roku školou mesiánskou, pokraovací škola prm}'slová pro
a opatrovna — vesms s vyuovacím jazykem nmeckým. Naproti tomu mají eši dvojtidní obecnou školu s jednou pobokou, ve
které poátkem školního roku 1907/8 dle osnovy pro školy trojtídní
se vyuuje, pokraovací školu prmyslovou pro
a opatrovnu
Ústední Matice Školské. Vstoupíme-li , Dolní branou", jinak též „Píseckou" do msta, pijdeme na námstí, mající podobu uixiélníku.

un

un

z nókolika stanxli budov — dosud zachovalých — zmíniti se teba
o staré radnici, pravém to skvostu umni stavitelského. Od ímsy
hned pod stechou \n) celé•m prelí spatiti možno allegorické obrazy
osmero ctnosti a to lr])él i\'osti, opatrnosti, lásky, spravedlnosti, víry.
tchto vyjmenovaných ctností
nadje, udatnosti a slidm osli. Ka/dá
:

/.

zobrazena vhodným obrazem a pí])adnými nálatinskými a eskými - dkaz, jak Prachatice byly kdysi nl)isy

meckými,

("elé

prelní

(hini

píisobí

uspoábudo\v

na diváka nio-

luilným dojmem.
uk;izku

z

mav

Jako

vysoce

zají-

vý-

oi)razové

zdoby staré radnice

|)ra-

|)inášíme reprodukci malby umíchatickí''

stné

v

pízemi

bu(l(i\y.

mezi druhým a tetím
oknem. Zde vyobrazen
soudce, jenž má
])ed sebou d\' sporn
strany. Soudce úplatný

jest

chce práv od boháe
peníze vydávajícího
pijati dar — však tu ]io
ze zadu sahá smrt.

nm

mslitelka

MALBA NA hiAKK KADXK

..Kdož

i)ro

Wytrhnu

l'KAL tlA IICKK.

I

kivdy

i)oru-

šením páchané. Xad
obrazem jest nadjjis:

dary krziwie saudjss chuilho

tie

z

saudu

i

Xemžele práwa osudu
Gehož. což žiwo

i^esl.

lidu

z

mého.

zbýti

nemúž

lišili."

Xad vchodem do radnice upe\-nn jest vytesaný mstský erb z r. 1571.
Ve dvoe pod ímsou u stechy s|)atiti lze nápis: .l.etha 1.^71 na
den mistra Jana Husi u])adl jeden Wlach weza koleko cihel s tyto
wejsse dolu." Optn dkaz, který duch v tehdejších dobách v mst
vládl. Xyní jest v této památn budov umístn c. k. okresní soud a

nov

založené méslské museum, kleré chová zbytky

z bohatého kdysi
dnes možno tu spatiti listiny velice
památné a velké ceny historické. Vedle staré této budovy postavena
nová radnice. Dalši památkou jest tak zvaný ..knížecí dm' (. p. 9)
na severozápadním rohu námstí s rznými sgralitami z djin církevních; malby tyto pocházejí asi z druhé polovice XVI. století.
. p. \3 bývalého purkmistra pana Jana Zdiarskyho ozdoi^en taktéž

archivu

mstského —

a ješt

Dm

pknými malbami

allegori-

ckými a poprsími deseti eukonen
ských králv.
ozdobami eské renaissance:
na steše — z ásti x-odnro\'né - nalívá se domiuí
!'(>
Irv stran
zahrádka.

Fot. Jar. Brož.

Dm

domu Zdiarskyho

dm

rodní
ck\-ch.

nmž

\-

Ná-

slojí

Cech

prachalijest

umí-

stna tlocvin;i jednota
..Sokol"

a

studentská

—

lehárna.

ozdobou námstí

noc-

pknou

Další
je

starý

pi-

mstský - nyní sla
dovna — s pknými vjevy
vo\-ar

\

bite\ními.

pd.

.Malba na

hndé

do vápna vrytá, budr

nepochybn
vlašských.

prací

Dm

malí

sám tvoí

nkolika sousedními domy
ást loubí. pozstatek to
z dob dávných. Pkn\'
p. 45 na námstí byl vystas

dm

vn

r.
1573 a ozdoben jest
obrazem jezdce, pedstavujícího Rožmberka na koni.
Díve ozdobeno bylo ná-

\

1'K.AlH.V11cIcH.

pknou kamennou kašnou s eskými nápisy a sochou Spravedlnjakém ase socha odstranna, na blízký vrch Šibe-

mstí

též

nosti

uprosted. Po

niná' odnesena a kašna rozboena. Od té doby vzešlo v poekadlo, „že
—
Prachaticích není spravedlnosti více" a také — alespo u
pravdivost poekadla potvrzena. Nyní na tomtéž míst postaven pomník
p. 70 v ulici
^poprsím císae Josefa II. Další památkou msta je
ten úctyškolní, ve kterém dle povsti obývati ml Jan Žižka. Že
hodnému stáí se tší. je nesporno. Odtud ulicí dkanskou pijtleme ke

ech

\-

dm
dm

kostelu sv. Jakuba.

\ubec.
o

nm

ICnlo chrám

Pán

poritá se k nejstarším

Vystavn je ve slohu gotickém — snad
dje se v psaných záznamech teprve v

mst

\

zmínka
Dnešní jeho

v XI. století;

již

století XIII.

|)odoba pochází od slavných kdysi mistr umní stavitelského. Petra a
lana z Prachatic, proslulých to budovatel Štpánské vže ve \"í(ini.

Xa dveích chrámových zíš stopy
\álky se tudy kdysi

pevalila.

boue

ran toporú a sekyr, jak

ezby umlé

gotické

i)es

a nápisy

starožitné jizvy se táhnou od par-

me.

tisan a

ani

vky

Ob
chodba,

otevené rány.

vže
z

jež

nedovedly.

zceliti

kostelní

kteréž

spojuje

spatiti

možno

trámoví krovu nad jiné znamenitého a odborníky po zásluze ob(ii\ovaného.

Z celého vnitku chrámu

sou-

doby

této

na

lze

dili

rozliné

sla\ by: ]jresbyte. krytá

klenutím,

ástí
en\-

jeví

se

kížovým

býti

nejstarší

chrámu, nedokonkr ukazuje na pozdjší
pu\ od. Z levé lodi malými, stále
celého

zavenými dvemi

vstoupiti

lze

do tak zvané .staré sakristie",
ve které po dobytí Prachatic Husity na rozkaz Zižkv 85 mšfanú
zdejších bylo upáleno; ukazují tu
v

okn míž

zkivenou,

kterou

odsouzenci, ve smrtelných
mukách ven se deroucí. zoh\-l)ali.
|)r\'

nr.M ZDI.\R.>íKYHO

PR.ACH.ATlCiCH.
z

kamene tesaném

l)eném
za povšimnutí

reliéfy;

dadla,

umlém,
bohat zdo-

Zmíniti se dlužno o
\'

penesená sem

stojí
z

dui)ová. taktéž

a

sanktuariu

hojn

s

biblickými

zdobená seJana na Skalce

reliéfy

benediktinského kláštera

sv.

v Praze.

Presbyterium od prostory chrámové oddleno jest obloukem, na
jest dvakrát znak Rožmberský, ptilistá rže. pod tím znak
Prachatic. S jedné strany jest znak badenského. s druhé brunšvického
domu, vladaského - k tomu pipojen r. I5(M). jakož rok obnovení 1844.

nmž

i

dláždní chrámovém jest 20 náhrobních kamenu se stží
itelnými ozdobami, erby a eskými nápisy.
\'

již

:

^'zácnou |)amálk(iu jcsl na kuru
spolku literáckého. vnovanv
mšanem zdejším Janem Kulíškem
ol)iaz

kol

r.

I6()4.

Tsn
ozdoben
tovou
sever

dum

sousedící

jest

.Veee Pán"
od

r.

krásnou prací

kostela

sv.

z

p.

156:-!.

r.

,il

sgrafi-

Jakuba

Xa
zíti

b\''valou. slavnou kdysi školu
Prachatickou v p. 29. kterou navštvovali mistr Kištan z Prachatic,

jest

mistr Václav

z

Prachatic. Jan

Hus

a sqad téžJanŽižka. Xa rohu toho
domu lze rozeznati obraz
prv —

—

hvzdáe Kišfana

z

Prachatic, který

dle tradice tu se narodil; celá

stna

pokryta jest rustikou a allegoriemi.
Díve vidti prý zde byl boj cen-

taur a prvod

Dm

triumfální.

p.

70 v ulici školní, nereálného gymnasia, skvtal

daleko
prý obydlí Janu Žižkovi;

ben rustikou.

jest

ozdo-

pknými ornamenty

.\AR( lU.xiDl

.\1
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a velikou jízdeckou postavou snad
sv. Jií.

nebo Viléma

brána, roku

I.S27

z

Rožmberka. Znamen itou památkou jest mstská
Na pední st
\idíme \'ilma z Rožm-

n

postavená.

berka na koni v pln
zbroji rytisk. nad nim
genia, nesoucího sluhy
s

nápisem

-Laudamus Nciens.
srd nostris ullimur annis".

^ii^íi<M-

i

f i I

Ai i

a
r

r

(Star ch\álíme.

pece našim

asm).
Cimbuí

žijeme

zdobeno

emblémy ptilist rže
rožmberské.

Znan

starší

dkanský chrám

BÝVALY PIVOVAR

\-

PRACHATICÍCH.

než

sv. Ja-

kuba jest hbitovní a
poutní chrám sv. Petra
a Pavla, -založenv ka-

piluloLi \'yšt>lir;i(isk(iu

58

iílvdy v slulrlí

jedcnáclm

lo

nm

xmínka

jpšlr

|)OX(i(\jÍ).

Do kterr doby klásti jol \vnil< Praclialic. iirní liistoiiikym íaklcm.
Xeni nikde v starých regislrcrli uicitr zaznamenáno, kdy osada vznik
svj vzala, ale v pamtní knize spolku eských literát prachalických
nalézá se tento zajímavý zápis: .Poniewadž se w tejto knize czaslo
zmínka dieje o Panu Zikmundovi Turnowskym z Turnstejna. \v jehožto
pamietny knize jsem wynalezl. zie roku {iil po porodu Panny, zdejší
miesto se poczaio stawieti za panowáni knížete Wojena." le toho
!S=**!r!fr?f-~

-'•;'^H^.*'-'-<3$-

MAI.HY XA STARKM PIVOVARK

\'

<

PRACHATKICH.

byly Prachatice vystavny za eského knížete \'ojena. Xa druhé stran
od Prachatic, asi '/^ hodiny cesty ku stran severní nalézá se osada
Staré Prachatice se starožitný-m kostelíkem (rom. sloh) sv. Petra a Pavla,
který' dle povsti kolující pry> sám sv. "\'ojtch vysvtiti ml. Dle této
verse bylo tedy pvodní msto v této osad — odkud také Staré Prachatice. Roku 1904 nalezeny tu
stopy pohanských mohyl na polích
a napotom u samého msta, na tak zvané ^.Skalce^. Dle udání v místopisu Schallerov jest uvedeno, že Prachatice byly na poátku století XI.
zcela nov vystavny. Pvodn asi byly majetkem královský-m. nebof
je král Vratislav daroval kapitule vyšehradské nejspíše pi^i své korunovaci. Msto bhem asu zkvétalo a bohatlo, nebof provozoval se tu
vý-nosný obchod se solí, který po tak zvané .Zlaté stezce" z Pasová
do Prachatic se stále udržoval a mohutnl. Díve ovšem l)vlo msto
i

obklopeno lesy — a aby ohehodníri. lak z\ani .solnai'".
v lesích nezbloudili, bylo v Praehatieieh na \ži kostelní s veerem
obas na zvony udeeno, aliy kupei ]io zvuku mohli jíti. Ješt dnes
po starém obyeji jako v upomínku tch liob zvoní se každodenn
kolkolem

vždy o

l(».

mrana,
byly

to

\eceiní. Xež. nad zkxtajíeim mstem stahovala se
druhdy bohat a klidn se rozvíjející msto zniila
Husitsk. Dne 25. dubna I42(t pitáhl poprvé Jan Zižka na

hodin

která

boue

—

.Skalku"
Fot. Dr. Jos

Preissier.

,

msto

Prachatic.

u
i

i

i

i

oblehl,

i

ji_

hradby

ásten

m-

rozboil a
štany pokoil. Krátká
doba. pouze nkolik
msíc uplynulo a již

optn

dne 12. listopadu téhož roku stál
jednooký hrdina ped
branami Prachatic.

Když mšían odmítli
dobrovoln vydání msta. ])i emž Zižka slibo\al ušelili lidských
'i\(itu. bylo hnáno úto-

kem

a

Prachatice

pt)

druhé dobyly. \'(' strašeži. ve které pouze
ženy a dti l)yly ušeteny, bylo msto dobyto
a kdo nepadl pod ranami husitských cep.
byl jat a ped Žižku

n

KOLT

.S CHRAME.M S\\
V PR.\CHATICÍ(H.

X.A.MKSTI

mšan

pedveden. 85
vážených bylo \- pravém smyslu slova vecpáno do kostelní sa-

J.AKUB.A

holavými látkami poházeno a nyní zapáleno. Husité pak, prolomivše klenbu, kamením spálené mšfany poházeli. Jisto jest. že
pes hroznou ránu. kterou tím Prachatice utrply, za nedlouho zmohlv
kristie,

i

se
z

optn tak. že v poet mst královských zaneseny byly. Pan Vilém
Rožmberka obnovil tu spolek eských literát ku zveíebení služeb

božích a je nesporno, že i slavná ,Prachatická škola" v ten as zízena býti musila. Po smrti Žižkov poddali se Prachatití králi Zikmundovi, který, pijav je na milost, potvrdil jejich výsady a znova udlil

mstu

název

msta

královského.

\'

den

sv.

Havla

r.

1507

vvpukl

:

60

V mrsl Strašný požár, klcry valnou ást obytných staveni v ssuliny
a popel obrátil. Tou dobou staly se Prachatice opét závislými, pozbyly své svobody a pipojeny k panství ptilisté rže
pipadly
Kožmberkm a po smrti Petra Voka císai Rudolfovi II. Odtud datuje

—

—

rána za ránou stíhala bez tak osudem zkoušené
privilegia byla odiiata. nebo pominuta mlením. Tím byl osud msta zpeetn. Svarcenberkové. do jichž
rukou pešly koupí od Eggenberk, zstali v držení Prachatic až do
pamálnho roku 1848. Tím rokem
Fot Jar. Brož.
Prachatice staly se opt svobodnými. V pamtní knize eské
Besedy teme památná a významná slova, jež tam r. 1884
napsal Hynek Mejsnar, professor
v Táboe, na jedné ze svj^ch
se

zejmý úpadek

méšfany. kterým

i

poslední jejich

návštv
Prachatice.

pevná

Husova

nkdy

nmým
vrat se

proti

ty školo,

škdcm

hráz

I

štrkem zasypaná v pólo
celá nám a i)Otš nás
I

po znám již
právo osady
Staré Prachatice. \'ostrov.
.Mstskou Lhotku a B .
menší vesnice s eským obyvatelstvem — a za nedlouho vcházíme
do údolí, kde vojenská stelnice

Z

Skalce

Prachatic

míjíme

\'

1

Z.ADNl

CAST CHR.\.MU SV. J.AKIBA
V PR.\CH.\TICÍCH.

—

msto

se nalézá. Odtud

kolem samé

eky

Blaníce dojdeme (asi hod. cesty)
do rodišt mistra Jana Husí.
I

le významné tím. že dalo národu
muedníka za pravdu — Jana Husa.
Husv rodný domek! Co vše proletí vám hlavou pi té vzpomínce!
Hus — reformátor — eská síla v nejvyšším rozpti, kdy tásla se
Rvropa pi pouhém zvuku bubn a hlaholu polnic — Kostnice — d\'m
hranice. — Kdo by zde s bolestí nevzpomenul bývalé, zašlé slávy a
sílv
Rodný domek Husv, jednoduché to stavení, vyhoel nkolikráte, le vždy zase byl obnoven; svtnika Husova zachována
jest dosud v pvodní své podob a vstupuje se k ni z prjezdu po
HUSINEC

eskému

neveliké,

\eleducha. reformátora a

1

rot

Jar. Brož.

devných

schodech.

ovšena etnými vnci

Jest
a stu-

hami vdných ctitel ....
Z vní jest domek oznaen
pamtní kovovou deskou
poprsím velikého reformáVzácná památka Husinecká, národu eskému tak
s

tora.

drahá, jest vlastnictvím Praž-

ského , Sokola". Husinec rozkládá se v nevelké kotlin
u

samé eky

202

dom

a

Blaníce.
1610

ítá

obyvatel

vesms

národnosti eské. Ze

stedu

msteka

vypíná se

star\''

kostelík ,Pov\''šení sva-

tého

kíže".

rozkládají

Kolem msta

se výšiny,

takže

msto dostatek chránno
proti vtrm, majíc 506 m
nadmoské výšky. X neje

MSTSKÁ BRAXA V
se lesy.

vybízející

velké vzdálenosti prostírají
zrovna k procházka m a výletm,' takže za dnešní
turisty jest vyhledav án a vždv za letní dobv kolonii

doby Husinec hojn
hostí z Prahy ve svém
stedu chová. V mst
je

PRACHATICÍCH.

Fot. Dr.

J.

Preissler.

poštovní a telegrafní

úad. škola obecná smí(

umlé

šená), 3

ml\'ny,

továrna na
kloboukové stumpy (80
lidí zamstnáno). .3 továrny na ponožky, zamstnávající na 200 lilií.
továrna na hospodá-

parní pila.

ské stroje (25 pracovních sil). Vidti, že Husinec ítati možno mezi

prmyslová msta,

ja-

k5'ch v okresu Pracha-

tickém málo se nalézá.

Následkem

les

je

v

blízkosti

mst

zdravo

HUSLNEC.

a slanicc

—
mstem
cesty

\'

ncilalrko.

(lr;ihy

jest u

l)r('hu

l-ilanicc

l)li/ko<ii

pamálii;i

Husince

Husova

—

jen

asi

minut

l(»

Nad sam\'m

skála.

odkud pkná vyhlídka na
samotné poskytuje hojnost procházek a jiMlnolli\é \rciiy mají \ všky 51^)— 717 m. Pi eišti smrem
(id
Husinec k osad TéšoN-ieum pii/nrujcme množství kopek písenýcli. klcr('' ijoukazuji nepochybn k lomu. /(; úwv. písek zlatý zde
hledán a ryžován byl. \'yjdcme-li z Husince k severu, míjíme po levé
stran vesnice menšího významu a sice: Ho routy, Dvory, Lažice.
I*cno\-. Horní a Dolní Kožií a Chumeny: s pravé strany pak
Tšovice, Bud kov,
rozkládá se

\

hodiir upiiu cny i)aik.

nkteré \rcholy šumavské.

Fut. Dr.

J.

(

»lsolí

pal;

Preissier

Lhotu Chocholatou
a

picházíme po okresní
do

silnici

\'lachova

Bezí.

VLACHOVO BEZÍ
od Prachatic as 9
km vzdálené. Nyní má
.'')54
domí.1 a 1907 obyvatelíj vesms
národnosti eské. Má mesiánskou školu chlapeckou.
lylidni školu obecnou pro hochy a šestijest

iidní

|M'0

dvata,

opat-

rovnu sester sv. Karla
Horomejského. V
samém nalézá se po-

mst

HUSrV RODNÍ' DOMEK V

HUSINCI.

štovní a telegrafní úad,
etnické stanovišt, kostel
Zvstování Panny Marie ve slohu renaissanním se zvonem z r. 1592.
kaple sv. Ducha a farní úad. Xa radnici chovají se v archivu památné listiny a |)eeti. které ukazuji na stará kd\'si práva mstu pináležející. Roku
1538 bylo Vlachovo Bezí povýšeno na msteko a
do znaku obdrželo šedého (správn asi stíbrného) kozelce ve skoku
se zlatými rohy a kopýtky na štít modrém. Teprve roku Hoi bylo

lékárna,

pivovar,

cihelna,

hrabcí

špitál,

I

^'lachovo

Bezí

pov\''šeno na

msto.

.Asi do konce XllI. století sedli na zboží tomto xladykmé. kteí
se psali z Bezí. Po lOo letech pešlo v majetek pán Malovcú. bratí
Petra a Bohuslava z Malovic. Po jednom lenu tohoto rodu. kterýVlach se nazS-val, pojmenováno bylo Bezí .A^lachovo"". Tak jako jiná
msta na jihu království eského v bouích utrpla, slalo se
Wai

-
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—

X\'. slolcli bylo vypálenu a Bczšli mnoliu s\
Po bouích tchto pešhi Vlachovo Bezí v drženi
Jana ze ^'chynic a pozdji Jakuba ernína z Chudenic. Roku 162,'5
získal msu-('k() l<oupí Jindich Zako\'ec ze Zaka\y a od syna t('h(iž
clioN

LI

Hic/A. nel)u(

zel petrpli

\'

i-

miisili.

Leopold hrab z Millesimo. Xyni bylo panství znan
koupil panst\
rozšíeno ])ikoupením nkolika statk ve vkolí a roku 1676 prodáno
svobodnému pánu Matyáši z ^'unšvic. Hned na to a sice roku 1680
koupil Vlachovo Hezí (iundakar z Ditrichšteina a rod ten držel je až
do roku 1858, kdy po mei vymel. X'yní náleží panství hrabti Josefu
z Herberšteina. Na jih. z ásli po okresní silnici kolem ("humen a
odtud cestou \'ozovou kolem vsi Lažic picházíme do
i

ZÁBLATÍ, kterážto osada

Msteko

toto

má

stedem ásli, obydlené Nmci.
nmeck\xh, kostel, faru, 4 tidni
poštovní a telegrafní úad. Na blízku

je jak\''msi

lOOO obyvatel

asi

školu smíšenou, etnickou stanici,

lázn Grindschádel s léivou vodou, které rok co rok víc a
navštvovány. Zajímavo je, že kolem Záblali
nalézáme mnoho nmeck\'ch vesnic, které slo\em ...Schlag" koni.
Pvod tchto vesnic je bezpochyby následující Ped dávnými a dá\nymi asy do nedohledna táhly se neproniknutelné houštiny les a

jsou

více od nemocn\''ch jsou

:

hvozd;

obyvatelé,

sem dosazení

—

se tu usazovali — vtšinou
nuceni stromy rubati, bíti —

Nmci, od pán

již

byli

nm.

schlagen

=

Odtud koncovky názv tchto vesnic, kter5'ch je ku 20.
Tak na jih: Peterschlag, A b re c h s chlag, C hri s tsc h ag,
Zuderschlag, Plahetsc h lag na východ: Kr e p pen se h ag,
o
e t s c h a g, P e r e s c h a g na západ O b e r s c h a g, S c h n e iderschlag a d. Všechny tyto nmecké osady obšívány jsou lidem
pracovitým a spoivým.
biti.

porážeti.

1

t

1

1

;

W

1 1

1

1

I

;

:

1

t,

Karel Peprný.
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OKRES VOLARSKÝ.

Volarskx' okres jeví se na

map

co obdélník, na

jižní

a západní

stran v hluboké v^bžk}' protažený a na téže stran s Baxory a
okresem Vimperským, na severu s okresem Prachatickým, na východu
s okresním hejtmanstvím Krumlovským a na jihu s Horními Rakousv
sousedící.
Cel}' okres vyznauje se krajinou velice hornatou, kterou
hluboká údolí tu a tam se vinou. Od pradávna byla ta strana pirozenou hranicí zemskou: hluboké hvozdy pomezní vinuly se tu dlouhým,
širokým lesem a bez znalosti stezek nebylo jimi možno proniknouti.
Obyvatelé byli tu jakousi stráží hraniár a hojné xýsady bylv od-

-

mnou
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—

za ustavinou bdlost a pohotovost k

odraženi nepátelských

vpád. Cel\- okres \'oiarskv má rozlohy 13"983 kn. Na
umisino je tou dobou 907 dom, ve kterých bydli 7264

léto

ploše
a

Nmc

pouze 23 Cech a proto pokládá se tento okres za ryze nmecký.
Samostatných politických obci v okresu je 5 a to: \'olary (nejvtší).
I*umperle. Humwald. Schneedorf Horní a Dolní a eské Trouby, které
m;iji pes 900 obyvatel nmeckých a jsou nejvtší z venkovských
obci. Do okresního zastupitelstva Prachaticko Volarského vysílá okres
za obce venkovské.
\'olarský 4 leny a to 3 za msto a
CeK' okres \'olarsk\'' je veskrze hornatou vysoinou, zabíhaje
hluboko do samého stedu Sun avy. Poátek tvoi tu Plockenstein
(1378/72) a sice na samých hranicích esko-bavorských. Sted vysoiny
jsou rulové planiny kolem Kwildy a Modrého (Madr). Náleží tedy —
co se útvaru pdy týe — tato ást k útvaru prahornímu. Na samjxh
hranicich bavorských turista shledává se tu s horou Luzným (1372 ni)
vysokou, s ernou Horou a Na zámku (1144 ni): nejjižnji vypíná se
známý Tístolinik (1328 m), turisty hojn navštvovaný. Od msta
Kušwardy spatujeme Rohrenberg (1130 m). jižn Schillerberg (1037).
Tussetskou
eské Trouby (932), Zassauer (1079> a u msta Tusset
horu (1065 ni). Mezi etzem hor a hlubokých roklí spatujeme hojn
rašelinišf mezi kopinami neprostupné ruly. Raelina táhne se tu po
celé délce hbetu šumavského od Frimburku až za Kušwardu. Vtšina
1

—

obyvatelstva obživuje se dob\''váním tohoto paliva; rašelina se suší a
bud do msta na prodej odváží, nebo na míst co laciné topivo se
spotebuje. Ostatní krajina prostoupena je silnými vrstvami žuly v okolí

—

Šenavy. nebo vrstvami ruly.
Šumava nemá velkých ek; co malá bystina horská pramení se
kterv nohou pekroíš — to
tu ve stínu její prales potok nepatrný,
jeden ze tí proud, ze tí vtví Vltavy, jež nesou jména: Slatinná.
Teplá a Studená Vltava — a které u Želnavy vstupuji na pdu sousedícího okresu.

Ostatní potok\' jsou nepatrného vy-znamu:
Jezerní.

u

eských Trub

Mlýnský a s pravé strany do Vltavy
Jarní dobou, kdy slunce rozpustí snhy a ledy.

menící potok

pra-

vtékající potok
stávají se divo-

sebou odnášejí vše. co pijde na dosah jejich
vln - ale za smavých letních dn. kdy vše kolem dýše pryskyici
z rozpaených hvozd, slynou kišálov istou vodou a neobyejným
množstvím pstruh, které všude tu nacházíš v hojnosti. Po známé
Švarcenberské stoce plaví se hojn díví všeho druhu. Skutená jezera
zachovala se na místech nesnadno pístupných.
Podnebí okresu je vesms drsné, vlhké a deštivé. Dlouhá, mnohdy
neúprosná a krutá zima. která se obyejn brzy vlády ujimá a nerada

kvmi bystinami,

ji

opouští,

jež s

psobí obyvatelm mnohdy bezpotu

svízelú a útrap.

Na-
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krulych mraz lak zmrzne, že po utvoené
bez obavy i pes rokliny s nákladem b>-ti
taženy, zstává zpravidla leželi do konce msíce dubna, na vyšších
místech až
do kvtna. Napolom pijdou jarní dešt a možno íci. že
dv tetiny roku jsou sychravé a studené. Až \iM) dni do roka bývá
je kraj \'olnrský
.\ék(jli\
deštivých, za lo bouek je vchni málo.
mnohem níže než ku p. Krkonoše, pece rozdíl \- leplolé není v('lik\— obnáší v zim as ",°. v lét nejvýše I". \' ostatní dobé roní na
mnohých místech pociujeme chlad a \ihko z krajin, moály ncii bažinami zatopených.
padl}' sníh. klr\-

ke

nkdy za
san

snéhové mohou
i

Jak výše
7264 duší.

eeno,

jest

\'olai jsou

poet obyvatel

bodí

horáci,

staí

v okresu \'olarském celkem

Nmci,

zachovali

si

mnohé

Fot. Jar. Brož.

\'OLARY.
ze svých starobylých

obyej

a

liší

se

svým mravem

i

náeím

od

Šumavy. Obyvatelé krajin výše položenK^ch trpí
zpravidla ztloustlým krkem (voletem), jak zejména v Záblatí mžeš

ostatního obyvatelstva

pozorovati;

tžká bemena,

jež

ramenou, pispívají nemalou

od svého dtství musí nositi na svých
k rozšíeni toho neduhu.

mrou

Polnímu hospodáství celkem dobe se daí.
je

Akoliv

pda

orná

v tomto okresu již píliš vysoko položena, pece píle a práce hosponkterého roku (za píznivých okolností) hojn bývá odmnna.

dá

Obyvatelé dosti tžko svou pdu vzdlávají a kypí. Mnohdy vidím
an v potu tvái sám musí vynášeti na v\''še položené
kousky svých poli mrvu a jednotlivé ásti hospodáských poteb.
Hlavní plodinou, které se v5'born daí. je len. Skorém každ}- hospodá
seje tuto rostlinu a po sklizni na trh na prodej do msta dováží. Z obilí
seje se jmenovit žito a oves. Jemenu a pšenici se tu nedaí. Též
zemata hojné se sázejí a dobrou sklize dá\ají. Zeli je oblíbenou

jednotlivce,

i

Fot Jar. Bartoš.

rostlinou,
stují

již

Xémci p-

a sazenice až v Pra-

Louky

chaticích kupují.

mají

veškeré

tu

pod-

mínky, aby mohly prospí\ali — a tak vidíme
skhzeti seno
nkohkerou otavu. Jako ta
i

—

krajina kolem

skála, rula a svor

kový

i

ten

šího lidu

máhavý.
v potu
LI-ICK

\K

život

samá

—

ta-

zdej-

drsný a na-

:

—

tvái^i

\'

pravd

dobývati

tu

uLARKH.

musí každý kus svého
chleba, krvavými mozoly zaplatí nadji na hrstku obilí, jež má vzejíti na kemenité pd.
Uvidíš hospodáe, kterak s lidským potahem kráí zoranou
l)rázdou: matka se synem jdou krokem jako zvíata tažná, pot z nich
ine a zem dychtiv ssaje každou z tch krpjí — —
Nejchudší

\

živi

lid

se

sbíráním hub.

malin,

borvek

a

hlavn

lékaských bylin.
Nejvtším bohatstvím okresu \'olarského. jako celé té pošumavské
strany, byly — a jsou až do dnešního dne obrovské, nekonené hvozdy;
kolik dní mžeš choditi — a poade budeš slyšeti, jak huí ti lesy nad
hlavou svými vtvemi
Fot. Jar. John
— a nedohlédneš konce
toho

moe — V

I87U

r.

vtrná smršt vyvrátila
v nkolika hodinách
tolik

že

z

zdravých
nich

kmen.

skorém

sáh deva

bylo

4(

).(

» »

naru-

báno: a když pozdji
sebrány byly
z urážené vtve, nechyblo
mnoho do celého millionu sáh. A úbytku
toho nebylo prý valn
i

pozorovati.
tu

hojnost

— Zve

—

je

a všeho

druhu
medvdi prý
byli sídlem ve zdejších
;

i

ULICE VE \-OLAKECH.

-

)7
Fot. Dr.

J.

Preissier.

pralesích, rysi. lišk}' a
vlci byli tu

zjevem"zcela

obyejnx-m.
Poslední vlk zastepr\- byl v pralese
Boubínském roku l7o6
dle jiných roku líUo.
len

—

Prmysl
dávna

od

pra-

pírodou
ruku v ruce; leží na
šel

s

snad, že obyvatelstvo
krajin,

kde urodilo se

takové množství deva,
jež mohlo býti všelikým
zpíisobem zužitkováno,
1)1
\
\ Ol
\l<l.( II
jako v Pošuma\í. nab3'lo záhy cviku a zrunosti vv. zpracovávání materiálu, klcrý mu píroda zdarma podávala. Od pradávna kveíc tu výroba dcxák, šindel, dev na kartáe, dýmek z bezových koen - — a novjší
dobou soustružnického zboží všeho druhu.
Jako kuriositu uvésti dlužno výrobu de\-éných hraek; celé rodiny
lopotí se tu od rána do ni)ci za nkolik halé, jež sotva staí krýti
denní rozpoet
ale titrné ty ezby. jež vyšly z mozolovatých rukou,
.\l

I

—

nepostrádají vkusu a originelních nájjad.
Fot. Dr.

J.

Preissier

V

celém okolí uslyšíš klepot

-
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Ikalcovskvch slav: Volary jsou slíi-dem Ináiského prmyslu a liruini
plátna vyvážejí se odtud jmenovit do alpských zemi. Ruch obchodní
ovšem znan vzroste, až bude železniní síf prodloužena ke hranicím
bavorskvm. Až dosud stediskem komunikace jsou Volary. Odtud
vvstavna a vedena je dráha do Prachatic a \'imperka - a snad již
v dohledné dob bude zapoalo se stavbou nové trati, jež by spojovala
Bavory s pošumavskými msty prmyslovými. Tyto místní dráhy jsou

dobou hojn turisty používány: rychlejší spojení s Prahou mlo
bv nemalý vliv na povšechný rozvoj obchodu, prmyslu — turistiky —
nebot nenakupila pi^iroda nikd(> tolik krás štdrou svoji rukou v celém
letní

i

eském
Fot. Dr.

J.

1'reissler

království.

ŠumaV-

Srdci

^,

j^j^^

ských hvozd. — —
Okresní silnice, o které

péi

má okresní
Prachticko - Vo-

a dozor

v\-bor

dobrém
prospch ilému obchodnímu spojsou v

larský.

stavu a na
jení s

celým okolím.

VOLARY

jsou

mstem

s ko-

okresním

stelem sv. Kateiny,

le-

žícím v hluboké dolin

TURISTICKY Ur.M

.\

RKST.JlUR.^CE V I.K.XORE.

pod Šrainerem pi starodávné .Zlaté stezce".
\'
zachován ráz

mst

starých

devná,

mst

alpsk^-ch.

pkn

vyezávanými pavlaemi a nízkvmi. šindelovými stechami, kameny hojn obtíženými.
Vtšina tchto namnoze velmi starých devených domk nahrazena
po zhoubném požáru, který zniil pes 60 obytných slavení, zdnými
Stavení, vtšinou

budovami bez zvláštního

jsou

opatena

rázu.

Obvvatclé \'o\í\v a okolí, jak již svrchu eeno, liší se jak postavou,
lak mravv a dialektem od ostatních nmeckých obyvatel Šumavy.
Bvli sem uvedeni bezpochyby Petrem \'okem z Rožmberka kolem
zvelebili.
r. 1.51)6 ze Štvrska a Tyrol, aby pstním dobytka zdejší kraj
kteí bydlí ve 36.5
ítá se jich 32(t8 duší. vesms
\>
domech. Volary spojeny jsou se sousedními msty Prachaticemi a Vim-

mst

Nmc,

této doby datuje se rozkvt msta. Dnes
možno Volary pokládati za msto prmyslové, vzrstající každým
dnem: až dojde uskutenni projekt trati, jež má býti pokraováním

perkem místní drahou a od
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nynjší dráhy Slrakonic('-\'imperk-Prachatice-\'odnany až do Bavor,
vyšinou se \'olary zajisté takka jedním dnem ve msto nemalého
významu a dležitosti na pošumavském pomezí. \'olary máji 5tidní
školu obecnou pro chlapce, 5ti^. obecnou školu pro divky, mšfanskou
školu pro chlapce, prmyslovou školu pokraovací a státní odbornou
školu pro prmysl devaský, která v\'born prosperuje. V této odborné škole zhotovují se úplné výbavy nábytku v rzném slohu a
hlavn zdobí se nábytek malbou žíhanou. O vzdlávání mládeže je tedy
mrou dostatenou postaráno. Je tu farní kostel, hbitovní kaple
z r. 1709. lékárna, nemocnice, okresní soud. l)erní. poštovní a telegrafní
Fot. Dr.

J.

Preissler.

\T.TA\'SKK UDOLI U LENORY.

cihelny,
úad. stanice dráhy, etnické stanovišt, mstská spoitelna,
tkalcovna, továrna na výrobu devného zboží, jmenovit moderních
.3

na rámy. 7 parních pil, .5 mlýn, soustružnictví po domácku provozované. v\''roba sodové vody, truhláství a ezbáství. Nedaleko
msta nalézá a dobývá se rašelina. Opodál msta (as '/^ hodiny) na
výšin 890 m n. m. nalézá se kostelíek sv. Magdaleny z r. 1754.
lišt

Nástin djepisnv' Volary jsou starého pvodu v zápisech z roku
1506 zvány jsou pouze mstekem, ale brzy potom pov\^šeny na msto
a staly se osadou samosprávnou; byla to hlavn -Zlatá stezka," jež
:

;

tudy vedla do Bavor, a kudy do roka prováželo se ohromné, množství
zboží, jež Volary záhy uinila stediskem formanského obchodu. Z cel.

70

ze sole placených, musilo mslo záhy zboliatnouli
že byla
vskutku znamenitým zdrojem ])nimíi. dovidámc se ze spor Volarsk^ch s Prachatickými; rozepe ly a ítvni\(i>t byly lak prudkými, že
cisa Rudolf musil jim tresty na hrdle pohroziti, aby na oko se smíili
ale dobrými sousedy nebyli si již nikdy. .Zlatá stezka" vedla Šu-

hlavn

:

cla

—

mavou

a spojovala Prachatice s \'olary a Pasovém. Dovídáme se. že
byla velice úzká (odtud stezka), místy plochými kameny, místy trámy
neb kulatými devci dláždna. Zboží nakládalo se na kon. nebo na

soumary a hlavními
Fot. Dr. J

pedmty prvozu

:

sl. vino. plátno,

obili.

l'reissler.

VI.TA\".'-K\

.MU.'-T

i;

máslo, sýr a ryby. Tím. že obchod tak
bohatla všechna

byly

msta.

kter\'mi -Zlatá

L!:.\OKY.

utšen

se rozvíjel a

mohutnl,

stezka" procházela. \'álka ti-

cetiletá rázem uinila konec obchodu a bohatství mst. jmenovit \'oldr.
Jako blízké Prachatice, tak Volary pecházely za starší doby s jednoho
držitele na druhého. Tak r. I710 sedla na zboží \'olarském \dova
Marie Arnoštka. vévodkyn Krumlovská, knžna z Eggenberku. Za t
Volaršli pozbyli svobody a stali se podízenými nov vrchnosti, která
i

sice

svence

svoje

nikterak neutlaovala.

ale také

nieho neuinila,

aby \'olaršti mohli na ni vzpomínati jako na jednoho ze svých dobrodinc. Nynjším držitelem statku volarského jest kníže Adolf ze
Schwarzenberku. \'e znaku mají \'olary stíbrný štít a na zelených
pahrbcích nalézají se tyi jedle na znamení, že msto díve hojn
tmito obklopeno Inio.

—
Z

\'olar

|)o

|)knp

silnici,
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—

která na

západ vede. doslaneme se

do vesnice

LENORY
Šumavy

(Eleonorenhain). Tálo jest východiskem do nejkrásnjších

neobyejné etn navštvována. Obec
nad stokem Teplé a Travnaté Mtavy a vznikla teprve roku 1832.
kdy zde založena sklárna. ])ojmenovaná po knžn Eleonoe Schwarzenbergové. Závod v mal\'ch rozmrech založen\'' vzrstal a dnes již
svými v\'robky stal se proslulým. Vedle závodu toho jest zde továrna
na výrobu shrnovacích okenic (žalusií). devité vlny a ústav pro umlý
chov pstruhu. T nádraží postavený
turist jest stediskem germamíst

a jest proto turisty

leží

dm

Fot. Dr.

J.

Preissler

POHLED
(V

Z

LENORY K PRALESU

pozadí vrch SCHREINERi

nisaních initel kraje toho a jest tudíž turistm našim
jemn\'m útulkem. Jdeme-li odtud kolem nmecké obce
se 194 obyvateli dále. stihneme za krátko msteko

mén

pí-

Pump rle

KUNŽVARTU (Kuschwarda), jest nejvtší stanice cestovatelská
po Eisenštejnu. Má 820 obyvatel, již jjrovozují prmysl devask\''.
Se\'erozápadn nad Kunžvartou vypíná se skalnat\', lesy porosth'
kopec, na nniž stávala kdysi pe\ná tvrz. stehoucí ..Zlatou stezku",
probíhající tudy z Cech do Ba\<)r. Z tvrze té dochovaly se do dnešní
doby jen zbytky zcela nepatrné. Po pl druhé hodin pijdeme do
místa zvaného

ESKÉ TROUBY

Bohmisch-Rohren

Farní ves tato. která již u saítá nco pes 930 obyvatel.
až na 20 Cech vesms
kteí ve 100 domech bydlí. Jest zde
kostel sv. Anny. 4 t. smíšená škola obecná, sídlo finanní pohraniní
stráže, pošta, telegrafní úad, záloženský a spoitelní spolek. 3 mlýny.

mých

(

hranic bavorských

se rozkládá,

Nmc,

).
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výroba devnxh lopat a s lim souvisící devasky prmysl. kter\''
pouze po domácku se provozuje. \'es lato byla založena r. 1709 Janem
knížetem z Eggenberku. Historie povídá, že pr\'' vozkové, vezoucí po
sijI a rzné zboží z Prachatic do Pasová se zde stavli
, Zlaté stezce"
a své soumary z trouby ze studn vedoucí napájeli. Tím vysvtluje

PARTIE U LEXORV.

eské

se název místa

Trouby.

a vede kolem Studené Vltavy

Odtud zahýbá
do

H

u

mwa

1

na jihovýchod
velká obec
se vtšinou výrobou

silnice

d

u.

Dosti

ítá skorém 600 nm. obyvatel, kteí živí
šumavských devných hraek, dýmek a rzného zboží devného.
Odtud na sever vede silnice pímo do Volar, na v\'chod vozová cesta

tato

do

Dolního

a

Horního Schneedorfu. Ob

t\to politické

obce

jsou

položených

nejv\''še

z

nm.

a

ti",

I

vsi

na

Sumav.

Maji

\)vp<.

300 ohv\al("l

školu obecnou.

Kus eského

—

ráje

Cechové jakoby

ale

tu ani

domovem

nebyli

— jakoby hranicemi království nebyly ani pomezdní hvozdy Šumavy. —
eské slovo nezazvoni
tu v sluch — slyšíš hlahol cizich hlas na
rodné hroud — —
ím jsme my echové kdysi byli — —
li

!

Kare/ Peprný.

LXII.

OKRES VODNANSKÝ.

z nejúrodnjších jihoeských okres jest Vodansko. souseveru s okresem píseck\'m, na východ týnským, na jihu
netolick\'m a hlubockým, na západ volyským a strakonickým. Pi^irozenou hranici tvoi^i na jihu eka Blaníce a nkteré potoky, jako:
Dubskv. \'lacholjezskv. Zlalv. Strpskv. Radomilickv. Ouiezdeckv

Jedním

sedící na

a

Bílý."

mí

2»()'2;> km'.
\'odanský okres
Horopisn náleží zdejší okres
nejvtší ásti k nejnižšímu slupni šumavských piedhor. V Slrunkovic
setkáváme se s výbžky hor Prachalick\'ch, které u Bavorova Vlím
Kamenem, Holým \'rchem a jinými kopci dosahují výbžky 639 m.
Na levém bi^ehu Blaníce proti této skupin vrch vypíná se krásná
skupina hor, borovým lesem porostlá jako v\''še jmenované vrchy
a dosahuje svou výškou 666 m prvenství v tomto okresu. Je to archeologicky památná hora Kolo, s prastarým valem, jenž nazývá se též
Markomanské Kolo. Již jméno udává pvod primitivního tohoto hra-

diska,

bojské.

a jest pravdpodobno,
Do

této

že val je ješt starší a že pochází

skupiny horské

Jihozápadn od Bavorova

pati^í

Vrch 463

m

z

doby

v\'Soký.

zvedají se u Hájku dva borov5'm lesem

porostlé kopce,

zvané Hájecké vrchy,

Tona

(581 m),

znám

Jelení

z

nichž vyšší též pod

jménem

tmto vrchm na

sever zvedá se holv^
Leskovec (543 m). Odtud na západ vypíná se malebná zícenina Helfenburku (687 /n) na vrchu kdysi Mološín i Malošín zvaném. Severn
od Helfenburku zvedá se u Záluží památná Varta (612 m), jejíž jméno
nám prozrazuje, že stávala zde stráž k ochran zemské stezky pes
Bavorov do Prachatic vedoucí. Na sever nad Bavorovem jest vrch
pohled nejen na
Mazný (537 /tz). Odtud naskýtá se turistovi
nejbližší pvabný kraj Poblanicka. ale
vzdálenjší šumavské velikány.
je

proti

vdný

i

Snadno rozpoznati

je:

Chlum.

Libin. Schreiner,

Boubín a

j.

U

\'odiian

zvedá se Ka/Ácký vrch 466 m.

Babka

74

-

u l'r()li\ina

Radovan i Radováni

{421

m)

Ražic Zlatý vrch (460 m).
r Mkynce vypiná se Duskovec {639 m], u biizkého Krajnirka (Krajnicka) Jezvina (603/72), Nedlišt (600 ml u Blska.

a

{425 m).

Geologicky

je

Slíáiy u Siial

Vodansko

(43Uot).

ii

nepíliš zajimaxo.

Z

praliory. ti^etihory a tvrtohory.

nbot

pevládá

jsou

/.úv.

pouze

táhne
od Písku k Selibovu na Protivín a Cienice. z Volyska pak vniká
mezi Otavu a Blanici. Také mohutná skupina Svobodných Hor mezi
Vodfiany a Bavorovem je složena z ruly tenkolupenné. Xa \'odiiansku
vystupuje rula tuhá, podobná grafitové bidlici a rule drobnozrnné.
obsahujíc nco slídy, kemene a živce. Táhne se od Bavorova pes
Outéšow Blsko a Záluží k Paraovu na Strakonicku. Zula vniká do
zdejšího okresu ze Strakonicka od Ražic na prav\'' beh Blaníce k Maleticm. Klokoínu, Myšenci a Selibovu, tvoíc rozhraní mezi žuio\ištm
a rulovištm tohoto okresu. Druhá \rslva žul}' táhne se od Ražic
pes Heman k BudišovicCím: mezi obma pásy tee Blaníce tetihornim útvarem, kter\''. poínaje u Strunkovic. mezi Velkou Blanici
a Cichticemi se zužuje, aby ped Bavorovem se šíe rozprostel.
Místy,
velice spoe, vyškytá se vápenec a lignit.
i)rahor

rula. která

s(í

a

tvrtohory

Xa tch

jeví se

vrstvami

(lilu\ialni hlíny,

kemene

a xalounkú.

asto
znané \ýši. jsou i)0staveny cihelny, jako na
rozsáhlých
Raickém vrchu u \'odan. Krom toho léši se sienil
místech,

\-

\-

lomech u Svintic a žula u Myšence.
k nejúrodnjším ástem okresu.

Okolí Prolivma a \"(»(lnan náleží

\'odanskem protéká jediná eka Blaníce; s le\é strany pibírá
potoky Vlachobezskx' a Dubský, s pravé strany Zlat\-, i Zlatou stoku.
Tourovskx' a u Svintic Budyský. i BIseckx', sesílený Mkyneckým
potokem. V Ylúc rozdluje se \-e \'odanské rovin po dvakráte ve
dv ramena, tvoíc tak dva velké ostrovy, vtší u Krašlovic. menší
u Vodan. Zde pibírá potok Stožický a Strpský j .\Iilenovic. V Protivína tvoí eka opt 2 ostrovy. Z potok, vléxajících se v tchto
místech do Blaníce sluší uxésLí: Záhoský. Tálinský a Selibovský.
U Hemane spatujeme opt ostro\- a potok Skalský.
Xa

\'o(liiansku jsou

etn

rybníky,

z

nichž vtší uxadime a pipo-

V Vodan je rybník Podvininý (36 j.).
(Jutrata (19), Okrouhlice {31). Demlina (140). Píbramský (12). Lovišt (11). Xový (47) a Záhoský (.34). Menší rybníky shledáváme

jujeme

jich

rozlohu v jitrech.

Chelic. Skoic. Ba\orova a j. 1' Milenovic rozkládá se
(15). nad Protivínem Švarcenberk (11). Tálinský (91).
(povstný množstvím vodního |)tactva. hlavn racku; v dob hnízdní
jest ostrvek v tomto rybníce v pravém slova smyslu pokryt ptaími
vejcii: Oulehle (12) a Selibovský (77). U Drahonic jest Svojetín liou

Stožie.

rybník

Raícký

ejší(l6) a dolejší

(

16).

Humansky

(

13),

Proslícdni

(

M>|.

Tvízskv

(

15)

a Skalský (22).

Lázn sv. Maí Majdaleny. Ic/írí u l>iljjic. palicí ješt do našeho
okresu a byly r. 1879 nov upraveny. První zmínka o lázních je
z r. 1760,
kaple zde byla vystavna již r. 1687. Voda zde má stálou
teplotu 6"R.

a

Roních

na severu okresu

srážek

ásti, lesnaté a vyšší 6

— 700/72/7/.

Kvtena Vodanska
otavskému, jednomu

z

(

náleží

je

5— 6()(iw/«.

\'odan je
šumavskému

)koIí

k

nž

dxaceti. na

z

kdežto v jižní
okresu nejteplejší.

k okresu

kraji a to

se botanicky

echy

dlí.

Okres vodansk\' má ryze eské obyvatelstvo a to 22.876 Cech.
(vtšinou úednictvo Sarcenberské) a 23 národnosti jiné:
ítá tedy celkem 22.934 duší. Okres je skoro výhradn zemdlský.
Velkostatk je 61 a všech dom vbec 3145.

3v

Nmc

Vši zdanné pdy je 26.522 ha, z níž rolí je 15.237
zahrad 171 ha. pastvin a plání 520 ha a les 5965 ha.

/la.

luk 3.629 ha.

]

Deskové velkostatky mající jména dle osad. kde sídlí
jejich
správy, jsou: Protivín s Drahonicemi. Kestany. Chešfovice a A'odany.
i

Lesy netvoí jednotný, veliký celek. Jen tšínské lesy na \vjsou pokraováním hvozdu píseckého, uvnit okresu nej\-tšini
objektem lesním jsou lesy skoické a Svobodné Hory.

chod

Až do r. 1892 plavilo se díví bukové mkké po Blanici z |)ankrumlovského až do Vodan vystavním lokální dráhy vodanskoi

ství

:

prachatické

r.

Krom

1893 zanikl zcela tento druh dopravy.

hospodáství, obyvatelstvo piln hledí si chovu
chov ovcí až na skrovné výminky zcela zanikl. Drbežnictví. holubáství a velaství se z\elebuje. Rybnikáství je na vysokém stupni. Chvaln známí jsou vodiianští kapi — hlavn z rybníka Demlinského. Blaníce je známá rybná
eka. která se svými pítoky až pod Bavorov patí k pásmu pstruha,
odtud až k ústí je oblast štiky a parmy.
skotu,

O

polního

(plém

koní

netolické) a bravu

;

dostaten postaráno 4 mesiánskými školami
školami obecnými, z nichž jest 5 ptitídních.
5 tytídních. 2 trojtídní a 3 dvoutídní. K tmto školám pojí se
3 prm\'slové školy pokraovací a
opatrovna. K vzdlávacím ústadlužno pipojiti 3 ítárny, 2 divadla (stálá jevišt) a
museum.
lidové

(2 chlap, a 2

vzdlání

díví) a

je

15

I

vm

i

Dle náboženství
kteí

tém

jest

evangelík a 236 žid.
eskou.

22.678 katolík. 20

všichni pihlásili obcovací

e

Prmysl je nepatrný, nebo v mstech pevládá obyvatelst\o
stavu zemdlského. Nejv^^znanjším prmyslem je prmysl pivovarský,
který se representuje dvma pivovary a sladovnou, etné jsou cihelnv.
i

()

])nžni úvrr

telna.

,]

je

obanské

Reiffeisenova.

poslaráno
záložny.

Obchod

je

I

II

7(.

-

pcnxními

ústavy.

/.

nichž

I

iiospotlái^ská záložna a o záložen

soustedn ve Vodanech

je

spoi-

systému

a Protivíne a

je

podporován železniní trati císae ^r. Josefa 1.. vedoucí z Vídn do
Chebu a ])robíhající celým okresem od jihovýchodního cípu k severozápadu se stanicemi: ienice a Protivín. Od r. 1875 z Protivína k Písku
vede traí Rakovnicko-Protivínská. Z Cienic k Prachaticm byla zízena místní dráha r. 1893 a z Cienic k Vltavotýnu r. I8W.
\'

na

úrodné rovin

západ

VODNANY,
Pražákem

s

lesnatým pozadím Svobodných Hor a Hradu

rozkládá se královské

(58

a 90 ob.) 609

d.

mající 536

msto

dom

a 3988 obyv.. s

pipojenými obcemi

Svobodnými Vodíiansk5'mi Horami
a 4412 ob. národnosti eské.

a 334 ob.) a

dom

(

15 d.

Vstupme na námstí, které jest chloubou a okrasou celého msta.
Tak ladného, vzorn istého a úpravného námstí hned tak všude
nenajdete. Je žuIov5'mi kostkami dláždno nákladem 55.000 zl. Svže
psobí smavá zele korunových trnovník lemující široké pohodlné
chodníky. Uprosted je kamenná kašna (v letni dob s kvtinovou
ziijjadni stran studna, s léivou pr\'' vodou. Ozdobou
nové zbudovaný palác mstské spoitelny (r. 1906—7), založené r. 1870. Xa východní stran zvedá se dvoupatrová budova
radnice a pivovaru, založeného za Jana Lucemburského, kdy dostali
Vodanští I. ledna r. 1336 prá\o vaiti pivo. R. 1906 byl rekonstruován
na strojní pivovar s elektrickým pohonem a ron vaí se asi 6.000 hl
piva. V prvním poschodí radnice je
upravené divadlo. V druhém
pate pak mstské museum, založené r. 1904. Na radnici chovají se
stará privilegia od Jana Lucemburského. Karla IV., Václava IV.. Vladislava II.. Ferdinanda I., Má.xmiliana II., Rudolfa II., Matiáše a Leopolda I., krom bohatého mstského archivu a staré knihovny. S radnici sousedící dvoupatrová budova ozdobena dvma deskami, z nichž
levá má nápis: .Zde žil a 1. ledna 1899 zemel" — a druhá: .eský
básník Otakar Mokrý". Tuto stranu námstí koni jednopatrový dm.
nkdejší .Rathauz". který obec r. 1850 dala eráru k bezplatnému užívání; je zde umístn okresní soud. Na západní stran námstí zvlášt
nás upoutá vyzdobený
obanské záložny (renovovaný r. 1907).
založené r. 1862 a rodný
jednoho z pedních eských belletrist.
Fr. Heritesa (lékárna). Naproti zvedá se dkanský kostel Narození
Panny Marie. R. 1415 mistr Jaklík zbudoval v
kr s 9 pilíi.
O tom. že byl kostel astji obnovován, svdi nápis pi poslední
oprav nalezený, že zde konána oprava za purkmistra Adama Skály
ze Zhoe (r. 1489). R. 1722 po vyhoení byl chrám renovován a v té
podob dochoval se do roku 1896. Tehdy, za |)urkmistrování spisovatele

ozdobou).

námstí

i)ri

je

pkn

dm
dm

nm

Fr. Heritesa. podniknuta (iul\la(ln;i cípraxa. jež lolvii následujicilio byla
dokonána. Nevkusné a neslohovr |)íisla\i)v |)n této renovaci l)yiy
odstranny, jen na západní stranr /l)yly malebné, renaisaéní štíty:
jinaiv jeví se nám celá stavba v ušlechtilé gotice. Bývalý hlavní oll;iiní
obraz, nyní uložený v mstském museu, byl darován neblaze proslua je malován dle
lými Bartolomjem a Baltazarem z Marradasu
obrazu Pann\' Marie v kláštei^e benediktinském v iMonserratu v Katalonii. Ped Madonou proti sobe klerici postavy jsou podoby ol)ou dárc.

—

Na

zá|Kul z\(HÍá se dvoupatrová
zde umístna je ptitídní
chlapecká škola obecná a mštanská s jednou iM)l)okou a díví péti-

budova

prostranství

školní,

za kostelem

stavna

v letech

na

l*'()l— ,'5.

\()I)\ANV

tídní škola obecná a mšíansk;í;
slová škola pokraovací.

V

zde

má

také s\é místnosti

prmy-

ulici Husové má pivovar pra\ováreného mš£anst\a
Za tmi rozkládá se široké prostranství s kaštanovou alejí,
zvané Dobytí trh. Zde dobe mžeme pozorovat staré píkopy, parkány, které objímaly kolem celé msto. Tyto parkány nyní jsou promnny v zahrady a v štpnice, kde se zachovaly nkteré polokulaté

pilehlé

sklepy.

tverhranné bašty,

upravené k obývání; na jižní stran
na severovýchodní jednu. A' nkdejší
ulici s lipov\'m stromoadím spatujeme v obecném dom mstskou
dtskou opatrovnu a dále v téže
okresní stravovnu. \' Zeyerových sadech, v barokním dom . 43, kde se íkalo ..u áp", protože
tito dlouhozobci každoron na steše zde hnízdili, bývalo tuskulum
slavného básníka eského Julia Zeyera. Za tmito sady probíhá lokální
dráha Vodansko-Prachatická. ^' Staropoštovni ulici, stojí patricijský
a

msta mžeme

najíti

jež jsou nyní

2 bašty,

ad dom

78

-

zvaný .Zámcrek". ()l)kl()|)cnv |H'kným i)arkem a zahradou, kde
nachází nkoHk besídek a kiosk. Odtud uhcí Zámeckou a pak
Starobankální pijdeme k místu, kde na pravé
levé stran vidíme
hluboké, staré parkány v zahrady nyní promnné s bývalými baštami
po"obou stranách. Barvískou a Parkánskou ulici, jež svou kivolakosti

<lum.

se

i

stísnností pipomínají pražghetto
pícházímc na
hlavní ulici Piseckou, kterou
vrátíme se na námstí, aby-

i

Fot.

i-r.

síma.

gj^g

,

chom
ulicí

odtud

Pivovarskou

pišli do Majerovy ulice,

kde je synagoga se židovskou školou a rodnS'^
odborného s|)isovatele Ani.

dm

Majera.

S námstí kol Maškova
Budjovickou ulici,
kde po pravé stran t. .
umístn jest c. k. berní úad.
dojdeme na Budjovické
pedmstí, kde je c. k. pošta
hotelu

a starobylý kostel

sv.

Ktitele,

pi jehož

byla

v báni

pr_v

Jana

oprav

vže

nale-

zena listina, svdící, že
\'ojtch byl pi svcení
hoto kostela,
stržen

a v nynjší

zbudován. Z
chází

oba uvedené

VODNANSKKHO SE SPOITELNOU A CHRÁME.M PAXNY -MARIE.

této

kladivo

lžíce použitá

C.\ST N.\MESTI

který

a

r.

sv.
to-

184:^

podob

doby pozednická

pi tomto aktu

pedmty

:

jsou

v mstském museu uloženy.
Za kostelem sv.. Jana roz-

kládá se hbitov, na kterém
odpoívá eský básník Otakar Mokrý. c. k. notá (* 25./6. 1854 - f 1-/1- 1900) a Josef Jan
Renner-Podolský (* 12./.^. 1844 - t -4./4. 1892), ídící uitel v Podolí
nad Vltavou, autor dkladné monografie hejtmanství píseckého, Stra-

konicka a jiných historických a belletristických knih. U hbitova
zvedá se jednopatrová budova mstského chudobince a nemocnice.
Vycházíme-li z msta Píseckou ulicí, jdeme kol Sokolovny, která byla
zbudo\ána r. I'X). a spatíme po levé stran erárni silnice za dev-

—
ným mostem, vedoucím pes

79

Blanici.

—
modern vypravené

a obecní mlýn. upravenv' na zhotovování usni. Touto
ke kostelíku sv. Vojtcha, který dal r. 1730 vystavti

jatky

í

r.

1904

silnicí

dojdeme

mšan

vodan-

Krom

Kristián Jonáš.
pivovaru, elektrárny a továrny na usn
dlužno uvésti
továrny na etzy, udidla a p.. v\''robu cementového
sk}>

dv

a betonového zboží, velkodilnu na
robu slamn5'ch obal na lahve.

Kol

msta

se

rozkládají

roz-

plechov
•'"'

'"'

a

mdné

výrobky a

v\'-

''^''""'•

zahrady (zelništ), kde
se hlavn pstuje známá vod-

sáhlé

anská

cibule.

píjm

Zdrojem

obecních jsou lesy. dv cihelny
a obecní pozemky, které se
pronajímají. Obecních pirážek

ve Vodianech dosud není. \\-

ronich trh

jest 5.

Vodíiany pipomínají se za
Pemysla II. jako msteko, od
r.

1352

jako

msto. Od

krále

Jana Lucemburského dostaly
1336 privileje na prvozní
r.
clo, vaení piva, krému a j.
Karel IV. r. 1352 potvrdil nejen
dosavadní vS^sady. ale rozmnožil

je

právem svobodného
jmním a právem

kládání s
nice.

V

natrž-

pohnutých dobách za

IV.. kdy v ele odbojné panské jednoty stál Jindich z Rožmberka, byly dobyty
Vodany od tohoto velmože
r. 1395. R. 1406 byly opt doÍJÉKAN.SKV KOSTEL NAROZENI PANNY
byty od Heralta z Kunštatu na
MARIE VE VOD.ANECH.
Bechyni, kter}^ msto vyloupil
a mnoho mštan zjímal. V husitském hnutí pilnuly k novému uení, zaež byly od Oldicha
z Rožmberka r. 1419 dobyty a hradby rozboeny, ale pozdji dostaly
dovolení je obnoviti. Roku následujícího pitáhl k ^^odanm Jan
Žižka z Trocnova, zmocnil se msta, kde bylo nkolik katol. knží ve

V^áclava

vápenici upáleno, ale msto nebylo zpustošeno, protože postavena na
námstí husitská kád (pokladnice), která r. 1422 již se nepipomíná.
Ponvadž zstaly Vodany i po bitv u Lipan (1434) pi stran demokratických Tábor, pitáhl r. 1443 Václav z Michalovic a Vodan

80

\'odnanšli ixizdrji

(lohvl.

již

19.

vrin

Podbrad. R. I46J!
stáli pi králi Jií
\'odan na Irhu v mst i)oražen. alt
Rožmberka msto, ;íbil na 450 muž
Jan
;;

Iíožml)ersk\- v hilvr u

lid

l)vl

ervence

t.

r.

|)rei)adl

i

/.

branných a nkteré na Hradec hnal.
slav

11.

Vodaníím právo

míli cestv a povolil

nový

trh

1479 udlil král Vladi-

stavni zámk na
nedli postní. R. 1541
mor. Za Ferdinanda I. pro-

na pondlí po

mst

zuil v
^°'- ^'-

R. 1472 a

patronátní. obnovil zákaz

*'"'

.S.

padly vodansk statky konfiskaci, ale
byly r. 1549 z ásti vráceny na vydržování duchovenstva. chud\''ch a škol. Císa
propustil zádušní
Maxmilián II.
statky. Po této kruté pohrom se msto
brzy tak zotavilo, že r. 1556 pjilo Ferdinandovi I. 700 kop gr. proti lurkovi, zaež
558 byly mu vráceny nkteré výsady
r.
a hlas na snme. Následujícího roku kou|)ily \'odany k záduši kostela P. Marie
od Oldicha Želízka z Tourového Stožice.
L' tšený rozkvt msta zarazila válka ticetiletá, která je pivedla na samý pokraj záhuby. Roku 1619 dobyl Vodan
Arnošt hrab z Mansfeldu. naež marn
po dvakráte usilovali císaští zmocniti se
msta pod vedením don Ballasara de
-Marradas. až teprve 25. záí r. 1620 vzdalo

ddin

1

1%
-

I
"

.—

iji

-

—r~~^'

^^ík

lil

g|
^^

11

"'

^^

Bavorskému na milost.
dány všecky mstské statky v zá-

Ma.\milianu

R- '62;í

stavu

njž

don Baltasarovi de Marradas, od
všecky dchody najal roku 162fi

Servacius

z

Fossen, který krut utisko-

mštanstvo. Pomry se nezmnily
ani když po smrti dona Baltasara r. I63ÍÍ
nastoupil bratrovec jeho don Francisco
de Marradas hr. ze Salentu. Msto marn
val

.'íOKOLOVN.X

VK \'ODNAXKCH.

obracelo se se žádostmi nkolikráte na

císae o

záštitu.

Marradas

r.

1669 tuto

zástavu postoupil Janovi Adolfu hrabti ze Švarcenberka. kter\- roku
postoupeny, k emuž krá1679 žádal, aby mu byly \'odany
lovská komora nesvolila a posléze cis. resolucí z 18. bezna 1704 povoleno bylo obci potebné peníze k vyplacení zástavy si vypjiti,

ddin

Adam Fr. kníže ze Švarcenberka postoupil obci statky
zádušní proti složení 70.0(K» zl. a 8.(KX) zl. rýn., kterážto
císaem upravena na 62.203 zl. 18 kr. Téhož roku 21. srpna uvá-

naež r.
mstské
suma

1710

i

)

svých statk. Katol. dkanství zízeno
h\na 1658 a prvním dkanem byl Tomáš Rausselius. \' XMII. století nkolikráte krut ádil ve \'odanech požár, lak r. 1722 vyhoelo
skoro celé msto, r. 1733 lehlo popelem pes 50 dom, r. 1757 pi požáru zniena též radnice, a r. 1782 zniil tento dravý živel Bavorovské
jíedmsti. \' letech 1741 a 1742 trply \'o(lnany od francouzského
vojska. R. 1790 byl zízen magistrál a když r. IM4;i zizovaly se nové
úadv. odevzdána A'odanm samospráva a staly sr sídlem podkrajského a okr. soudu. Roku 1854 zízen byl zde pol. okr. úiad. jenž byl
žala se obec v drženi bývalých

25.

pozdji zrušen.

Mstským znakem
znak

je

z

r.

býval dle peeti

1547 (dle jiných

potu mst královských

z

r.

1562).

z

r.

1422 sv. \'ácla\-.

.\ynj>i

kdy Iniy \'()dany pijaty do

a popisuje se takto: ve zlatém štít jest horník

PR(IT1\'IX.

ervený štít se stíbrným eským Ivem. po jehož obou stranách
levé stran
skížená kladi\a. u hlavy horníkovy jsou i)0 pra\é
erné, šikmo postavené štítky.
a drží

jsou

i

Druhé msto co do
PROTIVÍN;

leží

lidnatosti

\-

okresu

je

severn od \'odan na obou bezích Blaníce, pes
1882 postaven\'. Jest pi trati císae Fr.
r.

kterou vede železnS' most
Jos.

I.

(Budjovice-Plze) a

Má

stal se

v\''chodiskem

V

trati

Rakovnicko-Proti-

1902—3 zbudována zde ve
slohu eské renaissance krásná školní budova, kde umístny ptitídní
vínské.

241 domíj a,309! obyv.

letech

škola obecná, chlapecká a díví, chlapecká

mšanská

škola

(zal.

r.

1901

Xa jižní stran dlouhého, obdélníkového námstí, ozdobeného stromoadím korunového trnovníku zvedá se zámek, náležející Janu
knížeti ze Svarcenberka. Xa východní stran jest radnice vystavná
r. 1895, kde umístna je v jjizemí veejná ítárna.
Celou severní stranu

a díví (1908).

námstí zaujímá

knížecí

Alžbty, který dala

dvr; na

zá|)aílní strant'

stojí nevelik}'

kostel

Maxmiliána Veronika Vratislavova z Mitrovic, roz. Svihovská z Riesenberku. Vedle stojící farní
budova pochází z r. 1694. na levo jest špitál, touže šlechtinou vystavný r. 1661. R. 1683 byla sem peložena fara Myšenecká,
ješt
sv.

1662 vystavti

r.

a

uvádí se kostel v Protivíne jako filiální této fary, spolu s kostelem v Kri; v tže dob založena zde škola. R. 1902 byla zdejší fara
povýšena na dkanství. K zámku pi^ilhá skui)ina dom, ve ktrrvch
r.

17.30

umístn knížecí lesní úad. dchod. slavel)ni a inženýrské kanceláe a editelství panství protivínskho s hosi)odárskou správou.
»dtud
Pivovarskou ulicí dojdeme k sv. Ann kol nov zízené knížecí sýrárnv

jest

(

Fot. Fr. Šíma.

-X.V.MKSTI

a ml('kárny

V

l'RoTl\-|XI-:.

s elektrickým ])ohiincm. za niž s(.' rozkládá rozzastavený budovami, náležejícími k pivovaru. Zde
stával cukrovar (zízen r. ÍH70). který promnn v sladovnu, nad niž
zvedá se proslulý pivovar, založený r. 1398 (ovšem na jiném míst
140.000
v zámku), nyní vaí
])iva; v poslední dob zmáhá se
export do Itálie. Anglie. Ameriky a j. Xa nejvyšším bod v
V3'píná se kaple sv. Anny s hrobkou kniž. rtxliny Trautmannsdorfské.
Z prmyslov\'ch podnik dlužno uvésti ješt mlýn, továrnu na kovové
zboží (výroba kovových knoflík), dílna na Iridni ozdobného peí
i9o7 — 8.
a kruhoxou ciliclnu postavenou \jméno msta odvozuje se od osobního jména Protivy, které se
vyskytuje v listinách již r. 180. Hrad Protivín, pipomínaný již v XIH.
stol., byl zbožím královským a v zákon „Majestas Carolina" jmenuje
se mezi hrady, které korunou na jistý as mohou býti zastaveny, což
se také astji stávalo. Nynjším majitelem zámku protivínskho jest
Jan kníže ze Svarcenberku.

sáhlý

(r.

lOOH)

komple.x.

—

ron

W

mst

I.

1

—

83

-

Jihozápadn od \'odan. opodál levého behu Bianice

msto

leži

tetí

zdejšího okresu

lesnaté krajin. S Bavorovskymi
obyvatel národnosti eské. Jest zde
ptitídní škola s jednou pobokou, poštovní a telegrafní úad a etnická
stanice o tech mužích. Sted msta tvoí úhledné, tvercové námstí
uprosted je kašna s letomírn sklonné k jihovýchodu: na
])()tem na záp. 1742. na východ l»,SI a na jihu IW). Opodál kašny

BAVOROV, ve

Horami má 314

pvabné,

velice

dom

a 2011

nm

ZA.MI:K

\"

FKOTIXINi:.

na stran západní stojí kamenný kiž. obehnaný železnou mížkou; je
])rv na tom míst, kde r. 1680 padl poslední morem stížený Bavorovan. Na jižní stran zvedá se radnice, jež s veškerým píslušným
hospodástvím dostala se obci odkazem faráe Hynka z Vltavina.
zemelého 3. srpna 1706, zaež krom jiných povinností má obec

každoron chudým
a

2 korce

radnice

r.

hrachu.
1862.

Na

rozdati 6

pkn
\'

je

vypraveno.

se

i

V

též bohatý archiv. ^' západjevištm, jež v poslední dob bylo
místnosti záložna, založená r. 1902.

rodi. Je zde

divadlo se stálým

prvém poschodí

jemene
tolikéž žita
tyhrannou vží nabyla

pšenice,

radnici v zasedací síni je obraz šlechetného dárce

a dva veliké obrazy jeho

ním kídle

korc

Nynjšího vzhledu

pízemi má
veejná ítárna, hojn

jest lidová

denn návštvo-

Xa severní stran námstí jest jednopatrová škola
Xad vchodem zasazena je mramorová deska s nápisem:
vana.

jos.

z

IHóM.

r.

-Zde se narodil dne 7. srjina IMiH)
K rasdslav Chmelenskv. Kráse a pravdl"

O

škole

zdejší

máme

bez-

l)enou správu již z r. 1.584.
kdy Petr a Jan z Rožmberka
uinili nadání pro .S knží.
])ii
emž dje se zmínka
o rektoru

školy mistru

kterv se

trovi.

nkterých

l'e-

svvmi žáky

ml

svátcích

matutiny a velkou mši zbo

žn

zaež

zpívati,

vid.,

bral 9 den.

o Xov. roce 2 gr. a

ron

výživu ml od
plebana a od pátého knze

2

kopy

dostával

km
1

Hden; chudým

žá-

rozdávalo se chleba za

tmže poadí

do-

zámek, nyní byty

kní-

denár.

m

gr..

je

\'

S várce nbersk\'ch
úedník, kanceláe a místnosti.
Budova je prostého

žecích

j.

vzhledu, jednopatrová, s tžkou, prejzovou stechou s široce pevislým, hladce za-

ZAMKK

\'

kulaceným

IMÍ0T1\'I.\I-:

(STRANA

podsteším

(fa-

V prvém
zvanými.
pate nad branou |)o pravé
stran prostedního okna je vymalován velký znak Eggenberk (3 orlice nesoucí korunu), po levici známý znak knížat ze Švarcenberku.
Rozlehlé místnosti \- |)r\ ('m pate mají štukatérskou stropní výzdobu,
ve které spatujeme znaky een\''ch již rod.
jižní

I.

bion

Zámek vystavn

byl asi koncem století X\'l. Tlií Jirsíkovou
námstí k nejstarší místní památce — ke gotickému chrámu
Nanebevzetí Panny Marie, který byl vysla\n v letech \3CÁ)—l.iiU od

pijdeme

s.

bratí Petra. Jošta. Jana a Udiclia z Rožmberka, asi na míst, kde
stávala kdysi kai)lc. posia\ rn;i tu Bavory.
stávala u kostela
jen jedna vž pi malebné severní stran; je cimbuím opatena a ty(

Pvodn

hrannou pyramidou ukonena

tak,

že zbývá zde ochoz.

Xa

této

vži

bývaly hodiny, ale byly zruši-ny. když byly umíslny jiné na novo
vži na jižní stran kostela r. 1604 pistavné a pvodní hodinov\- stroj
pozdji odvezen na Kratochvíli. Di^evný íselník však zstal na vži
až do r, 1896. kdy podniknuta dkladná oprava kostela. Pi sejmutí
íselníku objeven na zdí malovaný zajímavý gotický orloj, jehož první

tyi íslice byly oznaeny árami, ptku naznaovala znaka h, zaátení to písmeno latinského slova „hory i hodinky, upominající
naznaeno písmem h a s píslušným
knze k modlitb; 6. 7. » a
a 14 Iciž zase s uritým
oznaoval kiž. I!. \2.
potem árek,
byly oznaeny jako
17. 1» a
potem árek, 15 byl kíž s .h".
•'

\'A

l(»

I''

!(>.

píslušným ijotcm árclc. 2o znamenáno bylo dvojitým
kížem. 21. 22, 23 a 24 znamenáno !)ylo dvojitým kižem a s píslušným
potem árek. Roku 1649 dne 19. (lul)na kostel ob jeho vže vyI. ale

vždy

s

i

Fot. Fr. Šíma.

H.\\'uK(i\-,

hoely, zvony se rozlily, takže byli nuceni Bavorovšlí vypjiti se ze
Strunkovic zvon na 3 roky. Tehdy byl v Bavorové jen jeden knz.
Slrunkovice. Blsko. Skoice. Vitjice
který mimo Bavorov a Blanici
a díl Chelic obstarávati musil. Že bývalo pi kostele asto mnoho
duchovních, svdí dkladná zpráva, která se nám zachovala ze dne
2a. dubna 1384 o kostele v Bavorov. Pi potvrzení dosavadních di

chod

rektor kostela \- liaxodávají brati Petr a josl z Rožmberka,
rov, Václav, nové nadáni, aby plehan v Bavorové \edle 3 knéží ve
A'itjicich, špitále bavorovskm a v Blanici ješt 5 knží pi vlastním
stole choval.

i

R. 1652

pikroeno k dkladné

.0|)ra\". kterou provedl

Spinet s opravdovým vandalismem.
V oknech vytrhal krásnou gotiku, zkruže zazdil a všecka ti chrámová
okna na jižní stran zúžil, v lodi kostelní vztyil 4 mohutni', nemotorné pilíe, na nž podepel klenbu, useknuv gotická žeJMa a tak na
vrchnostenslvN'

stavitel

vné asy zohyzdiv

Petr

jeden

z

nejkrásnjších

chrám

v Cechách.

Tehdy

nová

vž

dostala barokní, cibulovitou stechu, která shoela

9.

zái

1867,

pi emž vzaly také za své 4 zvony Marie, Pavel, Marek a Jan, jen
umíráek zstal. Nynjšího vzhledu nabyla vž r. 1869. R. 1896 zapoala dkladná renovace kostela, ale pouze na jeho zevnjšku. Kostel
opaten nov\''m krovem a bidlicovou krytinou, okna rozšíena a dána
do pvodního slohu gotického, stará zed. lemující bývalý hbitov
u kostela stržena a nahrazena železnou míží na kamenné podezdívce.
což dokoneno r. 1908. V ulici Prachatické je nápadný nízký
:

dm

(u

Toušk .

š|)itálni
r.

127) se starým,

kamenným

gotickým

portálem: b\^val to
kostel Božího Tla. který byl zrušen k rozkazu císae Josefa II.

dm

1786 a v

mšanský promnn:

i\Ai iMi

i-.

\

H.\\

zahrádka u

I

iKi

i\

nj

se prostírající

i.

Poslední majitel tohoto domu. tebosk\ dkan
odkázal zdejší obci. aby zde zaídila dtskou opatrovnu.
S námstí ulicí Dunovského pijdeme na nkdejší .Kozí ryneek",
nynjší námstí Bavora II.. kde na ostrohu stával asi hrad pán
Bavor ze Strakonic; dosud se chalup, na míst tom stojící, íká:
Hradišt. Znak Bavorova je ptilistá ervená rže s vnitkem zlatým
a zelenými rožnimi lístky v stíbrném poli. Jméno své má msto po
mocném pánovi Bavoru ze Strakonic, který vystavl pi .Zlaté stezce*
b\'vala
P.

hl)ilovem.

Toušek

jej

lirádek .Hradišt" s mstekem, jež pozdji dle svého jména Bavorovem nazval. První histor. zmínka o Bavorovu se dje r. 1228. Syn
Bavora II., který byl od r. 1277 nejvyšším maršálkem král. eského,
manžel Anežky, poboné dcery krále Pemysla Otokara II.. Bavor III..

psal se

již

z

Bavorova.

Povst

vypravuje, že v zdejší krajin, hojnými

lesy zarostlé, zdržoval se loupežník

Uskok

se svou rolou a

pepadával

kupce, beroucí se Zlatou stezkou. Pemysl II. uložil Bavoru 1., aby
se zmocnil obávaného lupie, což se stalo pomoci Bavora 11.. kter\za to byl od krále pasován na rytíe, dostal za chof dceru královu
Anežku a s ní vnem kraj. kde Uskok byl polapen. Zde si Bavor II.

hrad s mstekem.
ledna 1318 pochován v Zl. Korun.
Bezdtná vdova po Bavoru lil. Markéta byla
založil

a

Syn jeho Bavor

111.

psal se

již

z

Bavorova

26.

^°^- ^'- *"""•

dcera Jindicha z Rožml)crka, jehož syn Petr
1334 ujal se Bavor.

Když Rožmberkové vystavli r. I3,5.
rova.

hrad Helfenburk.
stal

býti

Baxorov

pesíd-

lem panství, které se
stalo ástí panství Helfenburského.

Djiny

Bavorova od té doby
splývají s djinami zmínného hradu. Helfenl)urk vypíná se na zá])ad od Bavorova v lesnatém pásmu \ vzdá('

lenosti

5\

g

km

a jest

nejkrásnjších
zícenin. Cesta nás vede
kol Božích muk, zdného to sloupu s vy-

jednou

z

výšenou kaplikou se
CHR.\.\I .X.VNKBKVZEli F.\N.\\" .\L\K1K
tymi esk\'mi svtci,
V B.WOROVF..
v stínu
lip. Pozdji
na právo zíme „Leskovec', nkdejší to ves; nyní zbyl zde ovin, patící knížeti Adolfu ze
Švarcenberka, kde se chovají vzácní berani v cen kus až 12(X) K, na
Ipvo pod lesem rozkládá se Tourov (Tourové) s 21 d. a 125 obyv. Na
míst ísla I.. 2. a 3. stávala nkdy tvrz, na jednom štít staveni možno
ješt ted spatiti erb Želízku z Tourova. R. 1.15 byl Ladislav a r. 1526
Václav Želízko z Tourové purkrabím na Heifenburce posléze Oldich
1576 byl hejtmanem na Zvíkov. R. 1593 dostal se Tourov s Bavor.
rovem Prachaticm. Za nedlouho dojdeme po píkré cest ke dvoru

ty

:

Sllínu. kde stávala takr kdysi ves. R. 1540 (k)slal Icnto dvr k výživ
\'áclav Chepick\'- z Modliškovic. jjurkrabí na Helfenburce. Minuvše zeleny kíž. octn(?me se brzy na valu. klerým byl hrad obehnán, sestoupíme
do pikopu, neboí padací most zde kdysi stávající již dávno zmizel
a vstoui)ime první l)ranou na pi^edhradí. kde po pravé
levé stran
byly chlévy, obilnice a obydlí |)ro elecf; zd(,' bývala cisterna a na

—

i

hluboký |)arkán. obehnaný zdí. opatenou cimbuím, jež pi
l)ozdjším zxýšeni zdi l)ylo zazdno. Zde lýi se na rozhranní druhého

jihu vedl

nádvoí kulatá, vysoká
vž. jež hlavn sloužila

obran druhé brány.
S druhého nádvoí prok

jilemc tetí branou, kte-

])šim neotvírala,
\)V()
ly byla po
pra\ici branka; tvrtou
branou vejdeme na tetí
nádvoí, kde na ncjNvšším míst zvedá se
rá se

nejjof

I

\

lastní

//.J.\>^

palác,

zvláštní

zpedu obehnaný.

zdi

Proli ])aláci
byly
konírny, nad tmi byty
pro elecf, opodál kolny.
\'

paláci

ildbe

ješt ted se

i)ozná.

že byly

komory nad

d\(>je

se-

nad tmi d\
patra pansk\ch pokoj
bou
B.\\'ORÓ\'SKI-.HO.
Kreslil Jos. Haser.

a

okny a kakami po
obou stranách. Zde býse širokými

mennými

lá\

vala též kaple. S prostranství, kde stával samotížný mlýn. naskýtá se

pohled na zvlnný

kraj. pokrytý tmavými lesy. úrodnými polemi
ddinami. A" severní ásti hradu jest kulatá vž, bývalá
to hladomorna, kde byl moen koncem 15. vku .zhúbce veliký po ti
nedle a den. nemaje nic píti a jísti krom ty chlebv — aniž by
umel." Hrad \-ystavli Petr. Jošt. Oldich a Jan z Rožmberka na vrchu
-Malošín. obdrževše k tomu svolení Karla I\'. r. 1,'o.S. \' rukou mocného
toho rodu zíjstal hrad nepetržit až do r. 14,58. \' pohnuté dob válek
husitských piklonil se Oldich z Rožmberka ke stran katolické a jmenován Zikmundem hejtmanem kraje bechyského a i)rácheského. Nelze
se proto diviti, že r I42(i [an Žižka z Trocnova osadil Bávorov a Rožmkrásn\'-

a blajícími se

horských poddaných hriibr nešrlíil. Helíenl)uik pi lom mnoho nepeHejtman Chval oblehl polom Helfenburk. ale hradu nedobyl.
Dne 4. bezna r. 1458 prodal jej jan z Rožmberka Janovi l Lobkovic
za 5000 kop es.. výminiv si j^ávo odkupu na 5 let. Zdá se. že Jan
z Lobkovic se vbec hradu neujal, nebof r. I45*> zastavil Jan z Rožmberka Helfenburk s Bavorovem bratru svému Joštovi. naež r. 1461
kážel.

zmínný
jenž

bvl

již
r.

Jan

z

1445 —

(>

Rožmberka
])urkral)ím

zastavil

na

I

hrad Mik. Peškovi z Ceštic.
R. 1475 prodal \'ok

lelfenhurce.

Fot. Jar. Jollll.

HK.AU HKLKK.NULkK
(bTR.WA SEVEUNÍI

Rožmberka Helfenburk s Bavorox cm Janu
prevoru strakonickému, který ojjét vše prodal
z Ceno\a.
a Zikmundovi

Z

Sxambcrka.

ze
r.

\-elko-

1477 Ijralrim \';iclavu

Vlkm

1484 postoupen Helfenburk s Bavorovem
truksasu Jindichu Prúschenkovi svob. pánu ze

R.

rchnimu štýrskému
Stetenberka a jeho
že celá koup byla

\

Sigmundovi za 8000 zl. uher. Zdá se ale.
nalíena pány z Rže. bylf jim pan \'lek nepohodlným sousedem.
Sami se o Helfenburk smlouvat nechtli, proto nastrili Nmce, neboí
onch 80<X) zl. bratím Priíschenkm \'ok z Rožmberka zapjil a oni
hned po koupi jemu Helfenburk s Bavorovem zastavili. R. 1503 koupil
Helfenburk Petr A'ok a Oldich z Rožmberka a tak se stali páni z Rže
optn vladai na zdejším zboží. \\. 1552 vládne zde \'ilém z Rožm-

bratru

-

'X)

-

klcMý r. I55.H istanovil zdv purkrabím Jiího Bavorovského.
Tomáše, slavného kazatele a duch. spisovatele. Vlada Vilém
kázal pod Helfenburkem již r. 1548 poatS' pivovar dostavti, což se
stalo r. 1553. kdy v
bylo prvn pivo vaeno, r. 1589 však se již
více zde pivo nevailo. Když se stal Jakub Krin z Jelan regentem

herka,
bratra

nm

všech panství Rožmbersk\'ch. postavil r. 1570 u eky Blaníce ^na
drahách" mlýn a rybník ,Písaovsk\-" r. 1579 upravil tak. že dvojnásob násady do nho dáno byli mohlo. \' tch letech si zídil Vilém

Rže nádherné sídlo .Krato.,•
chvdr. kam jej úednictvo z tsných a smutných hrad následoz

Fot. Fr. Sinia.

,

.

,

i

valo, bydlíc v Kratochvíli. Petrové

Dvoe

panském dome v Batch
dob. takže se již r. 1592. kdy
zemel Vilém z Rožmberka, „pustým zámkem" nazý\á. jak mu
a v

vorové. Helfenburk pustl od

také

lid

dosud íká.

Nástupce Vilémv, bezdtný
Petr

\'ok.

r.

Helfenburk.
s

panským

Strunkoxice.

1.593

prodal

msteko
domem,
13

msteko

vesnic ceKxh. 3

mKny

díly vesnic. 3

pustý

Bavorov

a

eku

Pra-

chaticm za 20.000 kop groš eských. Nová vrchnost potvrdila
r.
1607 mstu Bavorovu všecky
výsady a udlila nové. pozdji
povoleno v pivovae u domu panMil KCE.
u první B1í.\.\^'
\
ského vaiti pivo z jemene a
pšenice.
Po bitv blohorské
statky Prachaticm skonliskovány a tu Bavorov s píslušenstvím pipadl královské komoe. R. 1622 dne 23. prosince daroval král Ferdinand II. v Režn Janu Oldichovi knížeti z Eggenberka krom jiných
panství Helfenburk a panství bavorovské. V této rodin zstalo v majetku až do íjejiho vymeni r. 1719; tou dobou pešlo do rukou Švarcenberk.
.\

\'

nejjižnjším cípu okresu vodianského jest

STRUNKOVICE,
niní

trati

obyvateli.

rozkládající se na

msteko

obou bezích Blaníce pi

lokální dráhy ^'odansko-Prachatické. se

Na námstí, píke k

škola a radnice s letopotem 1730.

domy

želez-

966
sklánjícím jest tytídní
Naproti škole zvedá se kostel sv.

jihu

se

176

a

Dominika, kter\' byl již r. l'A59 farním, s podacím právem pán z Rožmberka; nyní jsou patrony Švarcenberkové. Na v3>chodní stran námstí jest fara a na západní úhledn\' domek, kde byl vychován spisovatel Bohumil Havlasa, o emž svdí deska zde zasazená: „Rodinný
eského spisovatele Bohumila Havlasy. Narozen v Bavorov
I. íjna
Zemel 25. listopadu 1877 v Alexandropoli v Asii.
1852.

dm

V-

no\'áno od

soudruh

r.

1886."'

Nkdejší prádelna bavlny zde

zanikla,

vlnných punoch

také ešetáství se

udrželo se

domácké

ple-

zde provozuje.
Je tu pošta, telegraf a železniní stanice. Znak msteka j(! v modrém
štít stíbrná vž s cimbuím, s otevenou branou a vyzdviženou míží
nad níž na vži jest ptilistá rže. Strunkovice se pipomínají r. 1228;
129(» sedl zde Vok ze Strunkovic.
XIV. století píslušely Rožmr.
tení

a kazajek,

V

berkm, od

r.

Mstekem

1593 Prachaticm.

byly jmenovány

r.

1.351.

Poslední obcí okresu v tomto výbžku jest
ZiCHOVEC (Žichovec) 18 dom, 1 19 obyvatel. Úhledná vesnika
s etným stromovím na návsi je opatena vodovodem. Pi ústí Zlatého
potoka do Blaníce stojí
VELKÁ BLANÍCE 14 dom. 88 obyvatel) s liliálním kostelem sv.
1317 byl farním
v XIV. století byla fara peložena
Jiljí, který již r.
(

;

starobylém tomto kostele, který je stavn v podob
kíže, slouží se mše každé 3. nedle. Zdejší dvorec koupila Ida
knžna ze Švarcenberku. Sem patící mlýn leží v rozkošném údolí
práv tak. jako níže položený statek Karáskv, býval}'" to mlýn a opodál stojící mlýn z\aný
.Papírna", dle nkdejší papírny s poátku
.\1X. století. Mezi obma objekty
ivoí Blaníce dva stinné ostrovy,
jimž zvláštní malebnosti dodává na
)ravém behu se zvedající strá,

do Bavorova.

V

zelení kovin a strom pokrytá,
okresní silnice opodál V. Blaníce

svží

r

P.\M.\TNIKY

,X.A

lABOR.SKVM-'
Kreslil Jos. Haser.

L'

B.WOROWA.

jsou ;;asazcny Ii
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Uamcnnó desky,

-

pocházející ze XVI.

stol.

a

oznau-

místo pepadeni láborsk\''ch obchodník, o emž svdil ted neitelný nápis na kamenech, z nichž pouze jeden se zcela dochoval:
druhého zbyla jen polovice a-tretího menší ást. Xa úpln dochovaném
kamenu možno v levé polovici spati^iti bambitku, na pravé krátký nž;

jicí

na druhém kamenu je patrný kord a me. což jsou pravdpodobné nákterými se na míst pepadení zápasilo. J.id nazývá toto místo
.na Táborským". Xa úpatí Tony jest katastrální obec Hájek s2l domy.

stroje,

147 obyxatcli, jež s Dvorcem (9 dom. 6.'^ obyvatel) a \'. Blanicí tvoi^i
jednu místní obec. Západn pod Helfenburkem leží Kojí n (Kojeín)
s 24 domy a 123 obyvateli a Javorníce (.'Í4 dom. 207 obyvatel);
ob vesnice i)ali^ívaly k panství Helfenburskému práv tak. jako pod
hradem na sr\ orovýchod ležící Krajnicko (Krajniko) (37 dom.
(36 dom. 225 obyvatel) a Zálu321 obvvalcKi
jež s
žím (34 domu. 170 obyvatel) splývají v jednu obec. V Mkynci je
kaple sv. Vojtcha, vystavná r. 1854. Východn odtud je farní obec
Blsko (Bílsko) se 72 domy, 426 obyvateli. Škola zdejší, která se

Mkyncem

).

pipomíná
se

již r.

za Marie Terezie, je

1350 jako farní.

r.

tytídní: kostel sv. Jakuba pipomíná
obnoven a stal se filiálním kostela

1630 byl

bavorovského. ale roku 1640 jmenuje se již farním s filiálním kostelem
v Hemani. S Blskem tvoí místní obec Pivkovice (22 dom. 130
obyvatel) a Chrasto (lo dom. 42 obyvatel). Nad erární silnicí
z \"odan do Strakonic na úpatí Hradu zvedají se Skoíce, oblíbené
poutní místo zdejšího okresu. líotundový kostelík byl vystavn r. 1677
a 1678 od I-*oly\eny Ludmily hr. ze Šternberka.
tytídní škola, stojící proti kostelu, má svou podobu z r. 1890.
kdy konána pístavba. Založena byla r. I7IÍ4 v nepatrném domku
proti špitálu. \' Lhoicích je Švarcenberský ihur. sídlo hospodáské
a lesní správy. Se sousedními Lidmovicemi (24 d. 185 ob.) tvoi
jednu místní ol)ec. Xa kižovatce uvedené erární silnice s okresní
silnicí vedoucí z Bavorova do Písku leží Drahonice. Zde stávala
byla kolébkou vladyckého rodu z Drahonic. píbuzného
jež
tvrz.
s pánv z Bavorova: na troskách této tvrze byl zbudován panský
zámek, patící knížatm ze Švarcenberka. jimž náleží také zdejší poDrahonice mají 62 dom. 470 obyvatel a blízké
plužni dvr.
Albrechtice 21 dom a 161 obyvatel. Pi železniní trati cis. Frant.
Jos. I. jest místní obec Herma fi. mající 67 dom a 546 obyvatel.
1786. nyní jest tytídní. Kostel sv. Jilji byl již
r.
a náležel jako praebenda kapitole vyšehradské. Asi
1400 vystavl zde rytí Ivan mlýn (snad ervený) a daroval jej
r.
kostelu. Když za války ticetileté chrám byl zpustošen, byl opt vystavn z penz strženSxh za prodaný mlýn. Ješt r. 1638 byl kostel
farním, ale r. 1640
s mstekem Hemani, která od té doby poklesla

Škola
r.

je

zde od

1254 farním

i

-
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na ves. zpustošen a od Mik. Diviše Radkovce z Mirovic pidlen ke
r.
1786, kdy zízena v Hemani expositura, která r. 1853 povýšena na faru. Jméno obce se odvozuje od
jména vladyky Hemana.
Západn odtud, \ úrodné planin, leží obce Št etice (34 dom
a 339 obyvatel) s Humany, knížecí to poplužni dvr a ovín. Na
okresní cest mezi Lhoicemi
a Protivínem obec Chvaletice
(67 dom a 330 obyvatel) a Kloub (23 dom, 153 obj^vatel, který se
sousední obcí, pouze loukou oddlenou, Pohorovicemi (Podhorovice, 28 dom a 187 obyvatel) tvoí místní obec. V hlubokých lomech
u Klouba se tžil živec v posledním desetiletí XIX. vku. U erární
silnice leží K t
t
c e, rodišt spisovatele J. J. Šrámka.
Odtud západn položeny jsou Lidmovice (24 dom, 185 obyvatel), Krašlovice (30 dom, 215 obyvatel) a Vit ic e (19 dom, 123 obyvatel.)
kostelu v Blsku, což trvalo do

i

Bavorova jsou Svi etice
nytovými lomy, Budyn (26

U

(43 dom.
dom, \58

302 obyvatel) s velk\'mi sieobyvatel) a v kotlin pod
Mazným a Leskovcem ležící
(Útšov) (24 dom. 135 obvvatel.) Od Vodiian jižn leží Stožice (48 dom, 275 obyvatel) s mešní
kaplí sv. Judy; jsou rodištm spisovatele a žurnalisty Josefa Holeka
(18531, blízké Chepice (Kepice) mají 18
a 117 obyvatel
a tvoi se Svob. Horami Libjickými (17
a 141 obyvatel)

Outšov

dom
dom

místní obec.

Xa erární silnici do Budjovic vedoucí leží Oujezd (49 dom,
250 obyvatel, kdežto Ou jezdec (49 dom, 250 obyvatel) leží ve
východ. v\'bžku vodanského okresu, kde se shledáváme se Strachovicemi (24 dom, 168 obyvatel) a Mal>'m Záblatím (32
215 obyvatel), které s Velkým Záblatím (50 dom, 339 obyvatel)
tvoí místní obec. V Malém Záblatí je dvoutídní škola; do roku 1831
chodily dti do Bílé Hrky. Pi železniní trati císae Fr. Jos. I. leží
s dvoutídní školou z r. 1898 (na návsi je úhledná kaplika,
45 dom, 339 obyvatel), které s Caviní (14 dom, 116 obyvatel)
tvoí místní obec.
Severn od Vodan leží Raice (41 dom, 313 obyvatel, kde
se r. 1907 poaly konati zkoušky s dolováním ligmitu, vyskytujícím
se zde v mocn5'ch vrstvách 4 12 m a to v
malé hloubce
8—11 m; právo kutací má bohužel berlínská spolenost. Jižn od Protivína jsou Mile novice (46 dom, 383 obyvatel) s panským dvorem,
který patíval svobodníkm, r. 1688 prodán byl Sigm. hrabti z Trautmannsdoríu a r. 1720 král. fiskálním úadem pivlastnn Adamu knížeti ze Svarcenberka,
rodina jeho jej již roku 1711 koupila; sem
patí Slou, ovin, hájovna a Podskalka s 5 chalupami a mlýnem.
V5'chodnji leží Záboí (59 dom, 393 obyvatel) s dvoutídní školou,
jež pochází asi z r. 1822.

dom

ienice

—

a

pomrn
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77 dom. 579 obyvatel.
Mikuláše býval již ped
1360 farním, pozdji uvádí se jako filiální fary myšenccké do r. 168.S
r.
a pak proti vínské. pi které zstal do r. 1905. kdy prohlášen za farní,
z téhož roku porhází fara. S Tšinovem (Tšínem) (57 dom a 334
obj^vatel) tvoí místní obec.

Xa východ od

s trojtidní

školou

z

Protivína jcsi
r.

(Kre)

1860. Zdejší kostel sv.

V

Nová

severovýchodním cípu okresu jest
Ves.
185 obyvatel, s jednotídni e.xpositurou prolivínské školy a

Zdárské (46 dom.
Zdar (44 dom. 365
Mvšenec (38 dom.

31 dom,
Chalupy

278 obyvatel). Severozápadn od této obce
obyvatel).

Opodál erární

tvtidni

264 obvvatel). se

.MYSE.XE

i;

silnice

pi Blanici

školou.

Do

r.

leží

jest
18.32

1>R0TI\"INA.

uilo se zde od nepamtných dob po domech. Zdejší kostel sv. Havla
b\d již r. 1350 farním. Nový hbitov je z r. 1883. Vsi vévodí sporé
trosky njakého hradu ídle Palackého hradu Misenburku). který patival prý Templám, proto jiní tvrdí, že jsou to zbytky kláštera.
V ssutinách bydlí ted nkolik rodin; na nejvyšší zdi rozvalin hnízdí
každoron kolonie áp. O zdejší obci píše Hynek \'. Burian ve své
prostonárodní pomologii. že dala jméno jablkm, kterým myln se
íkámíšeiiská, jakoby z Míšn, kdysi ke království eskému patící,
pocházela. Praví, že zde se nalézal klášter založení sv. Mikuláše, kam
putovali zbožní Cechové již v nejstarších dobách a když odcházeli,

odevzdavše dárk\' klášteru pinesené, obdrželi za to od mnich po
nkolika jablíkách z tamní klášterní zahrady. To byla jablka myšenecká a roznášena byla daleko široko podávána nemocným pro nabyti zdraví jako lék v kláštee posvcený. Z myšencckého kláštera
i

-
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jablon tohoto vzácného eského druhu.
jablko jmenovati m3'šeneckým, a ne míšesk^m. Tj^-ž autor dále praví, že toto jablko poznal v zdejším kláštei^e
papežský legát u eského královského dvora, kardinál Ippolito AldoŠíila se nejen jablíka, ale

Proto dlužno

správn

i

toto

brandini (potomní papež Kliment VIII., 1591

— 1605)

a ten

si

jablko to

pozdji papežem, musela mu
býti jablka toho druhu posílána do íma. Zasíláni jablek myšeneckj^ch
k papežskému dvoru obstarávali Lobkovicové. — Podivné je, že se
v zdejší obci pstuje málo stromoví ovocného a „myšeneckých" jabloní naprosto žádn\''ch. Pi dolejším toku Blaníce na pravém behu
leží Male ti ce (37 dom. 2% obyvatel), s poplužním dvorem Klokoínem na levém behu, se zachovalou tvrzí, nkdejším panskSmi
sídlem, na níž se pipomíná r. 1407 Píbram z Klokoina. kanovník
velice zamiloval,

tak že,

když se

stal

Avšak již r. 1437 byl manst\'ím hradu Zvíkdyž man Scant upsal Klokoín bez vdomí lenní vrchnosti
jinému, prohlásil Jií Podbradsky' r. 1470 Klokoín za propadlý a propjil jej Petru Kaplíi ze Sulevic. Nyní náleží knížeti Janu ze Švarcenberka. Pozemk}- patící k dvoru jsou pronajaly a v tvrzi bydlí
12 dlnických rodin. Nedaleko odtud jsou Skály (66 dom. 443 obyvatel), s poplužním Svarcenberským dvorem a Budišovice (23 dom,
Apolináe v Praze.

u sv.

kova;

200 obyvatel), kteréžto vsi l\-oí jednu místní obec.

Josef Haser-Pisecký.

LXIII.

OKRES NETOLICKÝ.

Mezi slovanskými kmeny, kteí obsadili starou Bohemii nalézali
se

i

kmenové Netolici a Doudlebi.
Oba kmenové obsadili nejjižnjší ást

Doudlebi

východn od Vltavy

a Netolici

království

západn

eského

až k

a sice

Otav. Kraj

již od pradávna obydlen národy, o jichž minulosti mluví k nám
pohanské jejich mohyly — a kteí znali již užívání bronzu.
Nalézáme mohjdy takové u Netolic na mnoh\fch místech.
Kmen Netolicky' založil pak nkde na nynjším míst v Netolicích svj župní hrad, jenž stával asi, dle našeho soudu, na severozápadní stran msta — a sice na tak zvaném „Dkanovu vrchu".
Pímého dkazu o tom arci nemáme.
Soudíme však jak uvedeno z následujících okolností: Od „Dkanova vrchu" leží pesn na východ a zrovna naproti nmu vrch „Jan",
na nmž se nalézá staroslovanské pohebišt.

ten byl

-

'>6

-

Na .Dkanov

vrchu" jsou dosti znateln valy. A'rch Jan" nádíve tém celý obci a fae co nástupcm pansk\'ch majitel.
Pod vrchem tím nalézala se fara a kostel. „Dkanv vrch" z protjším vrchem na Jan stežily starodávnou stezku zemskou. Založeno

ležel

bylo též hradišt s hlínnS^mi valy na vrchu Jana".

Kolem Netolic vedla prastará cesta ze stedu zem do Lince
chránna v Netolickém okresu dosti eln5'mi hradišti.

a byla

Ze starSxh dob arci není podrobných historických dat a víme
kroniky Kosmovy, že náleželi Netolici k rodu Slavnikovc.
Po jejich pádu stali se poddanými pražskxxh knížat a poslední jejich

jen

z

1263 král Otakar II. Tento pak, chtje eliti hrabidaroval roku 1263 území župy Netolické na jihu se
nov založenému klášteru Zlatokorunskému. Klášter

vrchností byl do

r.

Rožmberk,

vosti

rozprostírající

Zlatokorunský nebji však dlouho v pokojném držení jmní tohoto,
nebot již v druhé polovici trnáctého století poínali opt Rožmberkové uplatiiovali svj vliv na majetek klášterní.

Mocí práva nabyli Rožmberkové tohoto území roku \5\'A a podo roku 1601. kdy Petr Vok z Rožmberka prodal Xetolice
císai Rudolfu II.
Msto zstalo v rukou císaských až do roku 1628, kdy daroval
K zboží
je Ferdinand II. milci svému Janu Oldichu z Ekenburku.
msto Netolice, pak obora se zámkem v ní
tomu patilo v prvé
drželi je až

ad

ležícím (lusthaus) atd.

Ekenburkové drželi Netolice až do roku 1719. Po vymení Ekenburku ddil pak Netolice rod Schwarzenberský, který je podržel až
do roku 1848.

Nynjší okres Netolický byl po roce
panství Netolického a Libjického, vlastn

1848
z

utvoen

z

bj-valých

hlavních jejich ástí.

Panství Netolické obsahovalo ochranné msto Netolice a podmstys Lhenice, pak vesnice Hoikovice, Hrbov, Chrášíany,
Horní a Dolní Chvalovice, Lužice, Líkaova Lhota, Mohouš, Nmíce,
Obora, Petrv Dvr, Podeišt, Oujezdec, Tebanice, Volšovice, Vadkov, Vrbice, Zvíetice, Žernovice a Žitná.
danj"^

Panství Libjické obsahovalo vesnice: Bor, Cernoves, ichtice,
Hlavatce, Hracholusky, Hvoždany, Krtele, Malovice Velké a Malé,
Nestanice, Protivec, Sedlec, Svonice, Šipoun, Truskovice a Vitjice.

Mimo
a

z

to

pidleny k okresu

Okres Netolický rozložen
hají

panství Krumlov, vesnice Babice

panství Protivínského Radomilice a Strpy.

výbžky Pošumavské

okresu

jest hornatá.

jest

až k

na (útraty) úpatí

mstu NetoHcm

Šumavy

tak,

že

a vybí-

jižní

ást

—
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Od Šumavj' smrem k Dolním Chrášfanm pesné od

jihu

k

se-

veru táhne se pohoí Jaroušské, odboující od horstva Blanského
nejvyšší bod jest 810 m vysokj'.
Pohoí toto jest nejvýchodnjší v okresu a tvoí hranici proti

okresu Chvalšinskému a Budéjovickému. Soubžné s tímto pohoím,
avšak dále na západ, odbouje od kmenu Pošumavského pohoí Lhenické, poínající jižné u vsi Vadkova a konící na jih od vsi Boru
v Tebánkách.
Nejvyšší bod jest 614 m vysok\'. Pokraoyáním tohoto horského
hbetu jest pohoí, táhnoucí se k Libjicm.
Tetí pohoí oddluje se nejzápadnji od pošumavského kmene,
táhne se co v\^chodní beh Zlatého potoka a tvoí hranice proti okresu
Prachatickému a Vodanskému; dosahuje nejvyššího bodu 643 /n.
Horstvo to jest jen posledním výbžkem pošumavského masivu
a opovídají proto též horniny v horách tchto obsažené horninám

Pošumavsk5'm.
Jsou to vesms prahory žulové a rulové, zejména zajímavá

pda msta
Msto

jest

Netolic.

na ostrovu isté žulovém a to mezi
jihu položeným.
Rovinný sever okresu jest pokryt diluvialními nánosy mohutnosti
až 50 m a obsahuje ve hloubce as 25 m lignitové uhlí. Tento útvar
obrazí se též ve vzhledu krajinném. Jih okresu vystupuje až do výše
854 m a tvoí již lesnatou krajinu Šumavskou. Sever jest jednotvárná,
málo pvabná rovina Budjovická. Sted, tvoící pechod z hor do
rovin}% jest pahorkovatina s mírnými vršky a tvoí zejména \- okolí
msta Netolic krásný pírodní park, ve kterém stídají se lesy, role
a luka v nádherném souladu.
Podél pohoí práv popsaných jdou pak toky ek a potok.
Hlavní tok vodstva tvoí Star}> Rapaov, uvedenv' v zakládající listin
kláštera Zlatokorunského. Potok tento vzniká ze dvou pramen, vyvrajících u vsí Sme a Smdeka v okresu Chvalšinském a spojujících
Nelolice

rulou na severu a

leží

totiž

bélokamenem na

se u vsi Vodice.

Odtud tee pod rznými jmény (Brusenský, Soudný) a vlévá se
do Vltavy nedaleko Hluboké.
U Netolic pibírá jiný potok vtší, vynikající u vsi Jáma v okresu
Prachatickém a tee romantickým údolím pod Hradci knížecími rybníky Hrbovskj^m a Podroužkem. Menší potok jde ode vsi Boru a Tebánek a ústí do potoka Rapaovského bezprostedn pod Netolicemi.
Kolem západních hranic okresu tee Zlatý potok, který se vlévá
pod vesnicí ichtice do Blaníce. Okres Netolický jest bohat na umlé
vodní zaízení a možno se domnívati, že
niného hospodáství v jižních Cechách.

jest

tu

hledati

pvod

ryb-

—

V
Krin

Šestnáctém

století

08

—

psobil zde známý zakladatel r3'bnik jakul)
umlé vodovody.

a jeho jméno nesou dva

První Krínka pivádí vodu z potoka, tekoucího od Jámy až
k zámku Kratochvíli, druhou napájí se z rybník Hradištských u Netolic bývalý velkj' rybník Mlok.
Též etné rybníky jsou výsledkem
dmyslu a innosti Krínov}'.

Jmenujeme zde knížecí rybníky: oba Hrbovské. Podroužek, Jágerhauský. Jezero, Cichtick\% oba Malovické a jiné etné menší rybníky,
pak mstské Netolické rybníky Hrbovský, Máchovsky. Nadje. Mnich,
Benikov a jiné menší. Zaízeni rybník dokazuje neobyejnou zrunost
Krínovu, jež jest tím obdivuhodnjší, uvážíme-Ii, že veškerá mení
provedl tak pesn bez nutných pomcek moderní techniky.
:

Popsaná konfigurace

zem

(všude) vnutila

tž

oby\ate!stvu /jjusoI)

živobytí

Pda

okresu Netolického

jest

dosti

úrodná a pstuje se

lu

nej-

jemen a žito. etná luka protínají zoranou pdu. Za
tchto píznivých zemdlských pomr kvete též dobytkáství.
více

pšenice,

a

Obyvatelstvo zabývalo se díve chovem koní. jenž,
poslední
té výši, jako kdysi býval, u porovnáni s jinými
okresy jest pece jenom znamenitý. Chov koní podporován jest povstnými trhy Netolickými, na nichž scházejí se nejen domácí, ale

dobou není už na

i

cizozemští kupci.

Plemenní hebci byli známí helni meklenburští a
postupným chovem vypstována tu byla známá Netolická

holštýnští
ra<,a

a

tžkých

hbitých bžc. Pro tyto výtené jejich vlastnosti užívali
svého asu zdejších koní kj^ysníci a dlostelectvo. Raija tato byla
rozšíena nejen po Netolicku, nýbrž
po Hlubocku a Vodansku.

tahoun

i

i

Pozdji zavedeným kižováním s plemenem pincgavským a belgickým docíleno bylo koní, jež jsou sice schopni k tžkému tahu, ale
k bhu jich nelze používati. Hlavními odi)rately této racy jsou zemdlci z Horních Rakous a Bavor. Tito kupuji híbata od zdejších pstitel, vyvážejí je do Rakous a Bavor, kdež je opt stát od nich kupuje
za drahé peníze, aby je dal do Cech ku dalšímu šlechtní. Krom koní
pstuje zdejší rolnictvo též hovzí dobytek; o zvelebeni jeho chovu
má znané zásluh)' kníže Schwarzenberg, kteiý z Holandska, ŠvSxarska
a nkterých zemí alpských vždy nejlepší plemena pro své dvory zakupoval.

Tu nauili

zemdlci

ra(;y,

nežli

Marienhofská a kupovali zprvu od knížete, pozdji
zin (Cimental a Baden) býky a krávy dobré jakosti.

pímo

stará

V

se zdejší

znáti

lepší

byla

v

ci-

nejnovjší dob zmohl se též chov vepového dobytka. Na jaké
výši nalézá se dnes chov netolického dobytka všeho druhu, lze nejlépe pozorovati na zdejších trzích, jež vihled vzrstají, jak patrno

ko

pihnaných kus; tak ku p. bylo pihnáno r. I9(i7:
hovzího dobytka 17.48*) a vepového dobytka 11.411 kus,
úhrnem tedy 32.780 kus.
Dle uvedeného jest hlavni obživou obyvatelstva zemdlství.
ze statistiky

3880,

Prmysl není velký a živnostenská výroba omezuje se na spotebu místního obyvatelstva; jenom v mst Netolicích zamstnávají
se etní živnostníci hotovením výrobk obuvnických a krejovských,
které vyvážejí do ciziny a zejména do jižn položených horských krajin.

V mstysi Lhenicich ješt
kteí zhotovovali hrubé plátno

ped

3(t a 40 léty byli etní
a soukenníci.

—

tkalci,

Živnost ta arci již zanikla a tkalci pestali po vtšin pracovati.
nyní zab\'vá se oi)yvatelstvo ovocnástvím tím zpsobem, že
do severních Cech. aby najímali
rozcházejí se do celých jižních, ano

2a

to

i

sady a sesané ovoce prodávali.

Z i)rmyslových podnik jmenovati dlužno dva pivo\ary. mstsk\'

ron

a knížecí lihovar v Rahektolitr absolutního lihu. Krom toho byly
v blízké vesnici Chválovicích doly na tuhu. která se v okolí v mohutných ložiskách nachází. Dolování jest nyní zastaveno, ponvadž majitelm scházel dostatený kapitál. Jedná se však o prodej dol tch a
a knížecí s vvTobou as 20.000 hektolitr

bíne

výrobou

s

1098

obnovení výroby.
l)lízkých vsích Volšovicích. Hlavatcích a Nestánicích atd. bylo,

\'

hora uvedeno, lignitové uhlí, k jehož zpracování na brikety
zízena byla v Netolicích velkolepá továrna s 8 lisy, jež však brzy
pro nedostatek uhlí byla nucena práci zastaviti.

jak

již

s

Oi)chod

omezen na místní potebu
prmyslového ruchu.

jest

a

nemže

se

vysoko po-

vznésti pro nedostatek
Jedin\' obchod,

který se ve

znané míe

provozuje,

jest

obchod

obilím a dobytkem.

Penžnictví zastoupeno jest 6li penžními ústavy mstskou spoiobanskvmii, záložnou hospodáskou a Reifleisenkou.
:

telnou. 3 záložnami

Obanská

záložna

má

sídlo ve Lhenicich,

pak v Netolicích. Prchodní
jsou v okresu Netolickém etné.
ostatní

Již

ped

dávn\-mi a dávnými

stezka ze stedu

Cesta

zem

ta byla

silnice,

asy

Reiífeisenka v

uren

Nmících,

pro obchod a jmvoz,

vinula se tu [jrastará obchodní

F^rahou k Linci.

stežena etnými strážemi a tvrzemi, jako: hradištm

u Rabína, župním hradem v Netolicích, Hrádeckém u Hrbova, Stráži
u Lhenic a valy za Vadkovem. Že cesta ta byla za onoho asu dle-

patrno z toho, že po ní prchal císa nmeck\' Jindich IV.
byv pronásledován svým synem Jindichem \'. svdi o tom
dále dIouh\' etz osad podél ní postavených. Cesta ta vedla, jak e-

žitá,

jest

roku

1105,

:

-
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Vodanm pes Nclolice. Clivalšíny. Krumlow Vyšší
dosud nejdležitjší obchodní silnicí. Jiným dležit\^m smrem
jde cesta od \'imperka a Prachatic pi^es Netolice do Budjovic.
cno. od Prahy k

Brod a

jest

Již

v

odboek

star\''ch

asech

byla oživena a byla západní

vtev

její

jednou

Krom

tchto dvou cest vychází
paprskovit z msta ješt nkolik vtších silnic: tak na jihovýchod
k Lužicm a do Nmeckého Ostrova, na severozápad k Bavorm a
pes Krtele. Truskovice k Vodanm. Na severovýchod jdou staré
z

zlaté stezky Prachatické.

pes Hlavatce do Hluboké.

cesty

Cesty, resp. silnice tyto jsou

vesms

Budjovicko-Domažlická dotýká se jen severovxchodního okraje okresu a nemá proto pro okres významu.
S obchodním ruchem souvisí arci otázka spojení se svtovým
trhem. Spojení s obchodním svtem sprostedkuje bj^valá dráha Františka Josefa v délce 9 km. jež byla vystavena s nepochopením poteb
obyvatelstva, spíše z výdlen\>ch nežli nezištn\''ch píin a spíše zdejší
obchod poškodila — nežli jej povznesla. Jakási náprava se stala roku
1895. kdy byla otevena nová, místní traí v délce 14 z&w se stanicemi
Nakí-Netolice
dráhou tou alespo zachránny byly trhy a jest dána
možnost prmyslu, kter\''ž tu má nejpíznivjší podmínky, zejména
nadbytek laciných pracovních sil, utšen se rozvíjeti.
\' dohledné dob prodloužena bude lokálka o traí ChvalšinyKrumlov.
okresní. Erárni silnice

;

y

okresu jsou poštovní úady v Xelolicich. Lhenicich. Libjicich,
\e zdejším okresu bydlí 14.899 obyvatel.
:

a Vitjicích.

Obyvatelstvo to jest národnosti eské, až na vtšinu obyvatel
v obci Babice. Chráštany Horní a Dolní a Chválovice.

Nmc.

Dle posledního sítání bydlí tu 14.126 Cech, 773
Národpomry jsou v okresu Netolickém velice zajímavé. Již pohledem
na národnostní mapu Cech sezná se. že u Netolic dosáhli Nmci, poítá-li se od hranic Bavorsk\'Th a Hornorakouských nejhlubšího bodu
rozšíení svého na Šumav do eského tla a zejména poloostrovem
Strick5'm vnikli až bezprostedn za hranice Netolic.
nostní

msto Netolice jediné eské msto, jehož
nmecké obce Babice,
eská národnost bjia tu velice vážn ohrožena; smutn povstné
germanisaní innosti jsou v tom ohledu úady zdejší již od
Po celém Pošumaví

jest

katastr hranií s katastrem

svou
stol.

16.

l'ednictvo bylo
se

ponmovati

vesms

tím, že z hor

národnosti

nmecké

a

mšfanstvo poalo

sthovali se sem houfn

Nmci

mst

a v
byly to vesnice:
Babice, Chráštany Horní a Dolní, Chválovice, Lužice, Sedlovice, Zvetice, vesms v okresu Netolickém. S tmito nmeckvmi vesnicemi
se trvale

usazovali.

Okolí bylo vtšinou

nmecké;

101

bezprostedn souvisely vesnice okresu Budjovického, jako

:

Doiešice,

Halaovice. Linda. Radošovice. Zalevi a Stríce. Obyvatelstvo vešker\'ch tchto vesnic sousti^edovalo se v Xetolicích, nebof bylo sem nejvýše -'U hodiny cesty, kdežto do Budjovic b\io potebí
4 hodin. Národnostní pomry ve vesnicích tch byly okolo roku 1850
pro Nmce ješt výhodné a v rodinách mluvilo se ješt všudy nmecky.

prmrn

Okolo roku IWO. tedy za .^o let. byly pomry zcela jiné. .Msto
od nmectví úpln oištno a není tu trvale usedlých NmcíiBhem druhé polovice XIX. století poeštily se úpln Sedlovice, Zvetice a Lužice: a zemelými posledními Nmci z tchto vesnic byli
v Lužicích vvmnkái \'elll a Turek roku 1869. Z ostatních vesnic

jest

staly se smišen\''mi Babice a Chráštany.

Avšak

i

v ostatních vesnicích

znaná zmna tím. že zná v nich dnes každ\- mluviti esky
že mimo to jest eládka úpln eská.
Obyvatelstvo Netolického okresu jest výhradn ímskokatolického

nastala

—

a

vyznání. Dle posledního sítání bylo 14.860 katolík. Z

zastoupeni jen židé

potem

jinovrc

jsou

pt

far:

39 duší.

Duchovní správu obstarávají dkanství v Netolicírh a
ve Lhenicích, Vitjicích. Lomci, Selci a Némicích.

Veškeré fary

tyto

podízeny jsou biskupství Budjovickému a

patí všechny patronátu knížete Schwarzenberka.
Israelité jsou pidleni rabinátu ve Vodanech. Ku vzdlání obyvatelstva jsou zízeny: mšanská škola chlapecká v Netolicích: národní školy: ve Lhenicích ptitídní, ve Vitjicích 4tidní. v Libjicích
Stídní. v Nmících Stídní. v Cichticích 2tidní, Lomci 2tídní, Boru
tídní. Žitné
tídní a v Žerno vících 2tidní.
I

1

-

-
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Povoleny, avšak ješt neolcvcny. jsou: díví škola mšfanská
v Netolicich, obecná v Hrbov. Díve byla v okresu též hospodáská
škola v Rábín. ale netenosti povolan\'(h instancí zanikla. V Netolicich jest také prmyslová pokraovací škola. Z míst v okresu vynikajících jsou v i)rvní

ad

NETOLICE- Jméno
t.

j.

Msto

odvozuje se od

Xetolici

mírnili, krotili.

Netolice leží

\-

znamená

pvabné

staroslovanského

.telili",

tudíž tolik, co nezkrocení.

kotlin na malém návrši a jsou
a nejslavnjším mstem eského

Chýnova a Doudleb nejstarším

vedle

jihu. b5'vaIo

sídlem župy Netolické

a jako ])rvní jeho

Vojtcha biskupa

se Slavník, otec sv.

vlastník

uvádí

(983).

Nkteré údaje, t\'kající se Netolických, erpáme o tom z popraví
knihy Rožmberské. V té se uvádí, že Fenatar z Netolic byl pi pálení kláštera Zlatokorunského, že Slívka, hrní, vyznal, jak Sikl. lazebník z Netolic a Václav, truhlá, byli též pi tom pálení. Pak vyznal týž Slívka, že byli s Bartuchem a \"áclavem rathouzníkem z Netolic s jízdnými z Vodan vysláni od Žižky špehovat, sbirá-li pan
Oldich z Rožmberka lid. Že byli Netolití alespo ze znané ásti
pívrženci Táborit. V3'svítá z kroniky Vavince z Bezové od r. 1420,
v níž se praví, že nejen z Písku. Vodan. Netolic atd., nýbrž z Hradce
Králové se scházeli na Tábor. Pi taženi Husit ke Zlaté korun byl
také dobyt a vy])álen hrad Podhús nad vesnicí Podeišli. ležící blízko
i

Netolic.

Z

následujících let

Tak

ckých.

jest

r.

1423

známe pouze jména rzných oban Netolijmenován Jakub, syn Bartuchv, 6. ervence

1425 \'ank, Jaklóv syn.
12. listopadu
1426 Štpán
Chlebík. Pabian a Mikuláš Kateinin syn, 1429

Vank

zemelého Tomáše

a 1433 Mikuláš syn

Uvádíme jména

z

z

Netolic.

1427

starší a Cifrová,

Netolic.

ponvadž v dob,

o které jednáme, jest
každý
sebe menší údaj velmi cenný. .Místní dležitou zprávu teme
Toho dne prodal totiž pan Oldich z Rožmberka
23. dubna 1446.
mlynám Matjovi a Janovi mlýn dvorský v Netolicich za KX) kop
ta proto,

i

groš

pražských.

Pokud

tvaru jednotlivých ásti

msta

se dotýe. uvádí se. že ná-

mstí jest tverhranné, na dvou stranách se starodávným loubím. Na
námstí jest pak kamenná kašna a socha sv. Jana Nepomuckého. Ze
zajímavjších budov uvádíme novou radnici, pivovar, hotel .u l^lause starodávn\'-mi okenními mížemi a
p. 248 s ržicemi

dm

mingr"

Rožmberskými.

Ze všech

ty

stran

okolních obcí silnice.

námstí vedou prostorné

ulice z

msta

a do

-

V mst jsou
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-

dva ko-

stely a sice: sv. Václava,
z dob prvního
kesanství a kostel Panny

pocházející

Marie, vystavený kol

ku

ro-

1330.'

Skvostn\'

oltá odvezen
stela

sv.

rozkládací
byl

z

ko-

Václava a dán

do kaple zámku Hlubockého, kdež až dosud se
nalézá.

V

kostele

tomto na-

nkolik hrobek
pán vkolních a jest v
jednom okn zasazen ve
skle malovaný umlecký
znak pán z Veveí a Mylézá

se

sletína.

Netolice vynikají hlav-

n sv\'mi jarmarky a
které

již

R.ADXICE V NKTOLICICH.

trhy.

roku 1262 odbý-

vány byly a musilo tehdy msto v\'tžek každého
klášteru

sv.

Jií

na

Hrad anech.

Poslední

—

a

•>.

trhu

odvádli

pátý jarmark

sice

mstu

povolen byl

Jehi)

císaem Františkem

\'el.

Josefem

dne

I.

2.

pro-

ervna

161'^

since I84B.

Dne

15.

msto

generálem
Dampierem dobyto a vypáleno. ítalo tehdy I4.'5
domy. Od t doby pomalu zkvétalo a ítá nyní
407 dom a na 300(J oby-

bylo

vesms Cech.

vatel,
\'

Xetolicích byl také

jeden

z

—

sice

i.

a

nejstarších^

dubna

cech

pekask' od

1347.

Netolice mají malebné
okolí.
KO.STi;i, >\'. \Alí-.\\.\

\'

NETOLICÍCH

od

Na východní stran

msta

vrch sv.Jansk\',

—
kde

stával kostel sv.

asi

-

Jana (l)Ýval pohansko- pohebišt), kde naodtud jest pkná \vhlidka na msto

lézá se letní restaurace a sady

a na
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;

Šumavu.

Asi Vj hodiny cesty na sevcrov^vchod od msta jest ,.Mužsk\'
vrch" {50 m). odkud jest krásny a daleký rozhled k Písecku a do
roviny C. Budjovické s nesetn\''mi vesnicemi a rybníky až k Choust\

niku u Tábora na vvchod Hluboká. Budjovice a hory pohranin, na
jihovýchod sv. Jan u ímova a Blanský les. na jih Lhenice. pedhori
Suma\'y. dále Chlum Plešný. Liší Louka. Boubin atd.. na západ
Kratochvíl,

Hora

sv.

Vojtcha ped \'imberkem.

Jdcmc-li uhcí Lhenickou smrem k jihu. pijdeme po silnici, stromovím 1)0 obou stranách vroubenou, ke dvoru Krcjnerovu, dále ilo vsi
Hrbova a do mstyse

LHENICE, kteréž jsou od Netoiic
hodiny vzdáleny a mají 1<>Í{
1380 obyvatel.
Roku 1263 vnovány byly králem Otakarem klášteru Zlat korun
a i)yly roku 1,^44 od krále Ferdinanda I. povýšeny na mst\'s. Lhenice mi\aiy samostatnou rychtu a zámek, o nmž však se neví. kde
I

'

,,

(himíi a

slá\al.
\'

mstysi lom

hrady a sady a

jest

jest

na

starodávnx' kostel.

n. zejména

|)ak

rozsáhlé

ovocn

kdy stromoví kvete,

s jara.

zaroz-

košný- pohled.

S \rchu ..Stráže' {140 m). jest krásný rozhled na všechny strany,
zejména k Budjovicm a na Šumavu.
Katastr Lhenický hranií s okresem Prachatick\'m a Chvalšinským.
\'yjdeme-li z Netoiic ulicí Bavorovskou. pijdeme okolo hostince
zxaného Jágerhaus" ku

PETROVU DVORU. Dvr

tento stál

již

roku

1378.

nebot v tomto

emph. vlastník jeho Svatomír ze Knina za pinesené
vno své manželce Alžbt (Byethel.
Roku I59. kladli tesai krov nad no\ým pivovarem a r. 1598
až 1600 pistavena ást s nákladem 1356 kop, 99 groš.
roce postoupil

pati

jej

Ku dvoru tomu (panství Netolické knížete ze Schwarzenberk)
mnoho i)ozemk. les a rybník. Ve dvoe samém jsou byty

úedník

a

kanceláe

iditelství panství.

Dále na západ, asi Va hodiny od Netoiic. jest Rožmbersk\' zámek

KRATOCHVÍLE. Díve stávala zde
byl roku

I40l

.Mikuláš

Kugla

z

Netoiic.

t\rz

Lepta.

jejíž

majitelem

Kratochvíl pak poal r. 1582
provádl mistr Baltazar Májo.

Rožmberka a stavbu
zámku tom, jest asi starší, jak letopoet v kameni nad vchodem na kr (155.Sj a gotická kružba oken nasvduje.

stavti \'ilém
Kostel,

z

nalézající se v
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Zámek

Kratochvíle

i

nyni

ve

svém porušeni zstává jednou

nejcennjších památek v naši vlasti.
Malbu v zámku provádl Jií Vidmann a obdržel za sál 800 tolar,
za velký pokoj 400, za mal\^ 450 a za komoru 150 tolar.

z

Rozdlení místností v zámku samém jest následující: Vstoupime-li
prjezdem, pod vží se nacházejícím, dostaneme se po most, pes
píkop zámecký vedoucí, do
dolní sín, sklenuté to dlouhé

místnosti
Jest

celá

sten
vtšin

se

tymi

okny.

pomalována

á-

ješt znateln\'mi, po
však již sešlými mal-

bami. Malby ty jsou takka
výhradn ze života mysliveckého. Západn od této jest
druhá sí, zvaná (za Eggenberkv) officírskou (úednickou) tabulnicí. Tato sí s 5
okny na západ obrácen5'mi,
slouží nyní, byvši dle možnosti zrestaurována, k uschování star\''ch Netolick\''ch a
Prachatick\'ch listin a spis
a druhá ást její, smrem
k jihu, k ukládání nové Netolické registratury.

místnosti v

Ostatní

pízemí jsou nyní

vnovány k

ubytování

rotk po knížecích

si-

služeb-

nících.

Odebéeme-li se po schoZÁMEK „KRATOCHVÍLE"
dech do prvního patra, piIDLE STARÉHO OBRAZU DOM. PINQUETIHO Z R. 1694).
jdeme do horní sín (pedsín) s 5 okny k jihu obrácené, díve vymalované, nyní obílené. iní dnes dobrý dojem a upoutá
v ní zvlášt na východní stran vlašský komín se znaky Viléma
z Rožmberka (rže) a jeho manželky Polixeny z Pernštejna (býí hlava)
a heslem „festina lete" (spchej voln, s rozvahou).
Nejskvostnjší síní jest však pokoj západní, s 8 okny. , veliký
zlatý pokoj". Tam vidíme pravé skvosty umní štukatérského, z nichž
mnohé ástky jsou vyzlacené. Uprosted na strop jest obraz p. Viléma ve zbroji a na koni — a kolem nho znaky jeho
manželek.
Dále jsou tam rzné scény mythologické, vj^jevy ze starých ímských
i

ty

-
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—

rzné

jinr ozdoby v3'Soce umlecké práce. Na jedné pásce
„Anlonius Melana feci (A. M. dlal). Také vlašsky komín
ni schází.
Akoliv jest nyní vše pebíleno a ozdobné, šestihranné
dlaždiky byly odvezeny na Hlubokou, jest pece sííi tato pravým
kabinetním kouskem. Dnes umístn\' tu etné velice zajímavé sbírky
knížecí. Vedle tohoto pokoje jest mah> zlatý pokoj (obílený, však
z ásti již malba viditelná) a vedle nho komora s pkným stropem
a žlutým malováním. \' malém zlatém pokoji nachází se nyní archiv.
Tyto ti skvostné místnosti sloužívaly za obydlí p. Vilému z Rožmberka. Na opané východní stran jest v\'chodní pokoj s dvma svtnicemi. Má však jen horní ást bílou, kdežto dolejší stny jsou rudé.
Spatujeme lam rzné allegorické postavy a výjevy z ímských djin,
pak vlašský komín.
Vedle bílého pokoje jest v rohu svtnice modrá s modrými pruty,
vedle toho pak komora zelená, v níž jsou uloženy
hraky a jiné
vci. upomínající na mládí nynjšího knížete Adolfa Josefa ze Schwarzenberka. velého to pítele umleckých památek Kratochvíiských.
Kolem zámku táhne se zed s baštami, opatenými výklenky. Na
jižní stran uprosted brána a po obou stranách byty kníž. služebník.
Roku 1602 postoupil Rožmberk Kratochvíl císai Rudolfu II.
Okolo Kratochvíle, vedou na stran severní a jižní silnice; na
stran severní pijdeme do Bavorova (Helenberg), na stran jižní pes
Hracholusky do Prachatic a do Husince. Asi Vi hodiny jižn od Hracholusk leží v údolí stará vesníte Vitjice, kdež roku 1315 byli pány
Ráko a Pibík z Vitjic. Na vrchu Vosule (64-3 m) jsou doposud zboeniny hradu stejného jména, kterýž asi ve XIV. století vystaven byl
od Bavora ze Strakonic.
jdeme-li z námstí Netolického ulicí obecní neb Václavskou dále
silnicí, pijdeme k mostu kamennému, kde se silnice dlí a sice: vede
silnice smrem severovýchodním pes Podeišt do T\'na n/Vlt. smrem
severním, pijdeme ku knížecímu dvoru Rábímu 'a odtud dále pes Libjice. Nestanice a Hvoždany do Vodian.
(I("-jin

a

élcme:

rzn

hodiny cesty ode dvora Rabína smrem na západ jest saleží na lesnatém, 515 m vysokém vrchu. Jest zde
poutnické místo s kostelem Maríansk\''m, založeným asi v letech 1695

As

'/a

mota zvaná Lomec;

Od kostela toho jest krásn}'- rozhled.
Z Lomce vede krásná lesní cesta ku novému zámku Libjice.

až 1700.

ní

Cesta ta vede smrem severním a kde nejde lesem,
vysázeno mnoho strom, nejvíce dub.

jest

kolem

LIBJICE pipomínají se co sídlo Tomášovo již r. 1264. Tvrz zaPasek Malovec v polovici XIV. vku. Nynjší výstavnost pochází
ze XVI. vku (1551), kdy ji koupil Vilém z Rožmberka.

ložil

—
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Vjezd do starého zámku v Libjicich vede skrze

trojitou

bránu,

goticky klenutou.

Na dvoe

jest

vidti

otevené arkády, spoívající na

krátk\>ch,

hrub\'ch sloupech.

Výstupek severozápadní jest ozdobenx', vynívají z nho ve výšce
druhého patra dva okrouhlé námtky. vSeverov\^chodni ozdoba jest
pkným renaissanním štítem s ímsami a 3 vížkami.
,3

STARÝ ZÁMEK V

LIBÉJICÍCH.

Bývala zde kaple s obrazem sv. rodiny. Roku 1696 založili asi
V4 hodiny od Libjic na západ Buquoyové nový zámek a star\'^ penechán úednictvu za byty a kanceláe.
Roku 1715 byl sešlý zámek opraven a v
5 novvch pokoj
zízeno.

nm

a

Nový zámek,
již roku 1696 založen, byl teprve
1747—1754
r.
dostavn. Roku 1801 pešlo panstxí Libjice koupí (za 1.200.000 zl.)
na Schwarzenberky.

-
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Roku 1816—1817 byl zámek znovu opraven a o druhé poschodí
Podlouhl\''. se všech stran parkem obklopený zámek jest
stavn v charakteru pozdního empiru se štíty, spoívajícími na i)iiazvýšen.
strech.

V

zámku kaple Nalezení

Kíže

sv.

s

obrazem

sv. rodiny

od Bart.

Altomonte.
I^ibéjice mají dle

Na východ od Libjic

posledního sítání 54 domu se 385 obyvately.
leží Malovice a Maloviky.

NOVÝ ZÁMEK
Z Libjic vede

silnice

\'

LIBKJICICH.

stromovím vysázená pes Hvoždany do

Vodan.
Od nového zámku vede pímá,

stinná alej k lázním sv. Markéty

a odtud dále polní cesta do Vodan.
Libjice tvoí panství knížecí, jež spravuje

iditelství

v

Petrov

Dvoe.
s námstí Netolického
pijdeme za 1 hodinu do

Vejdeme-li
jovickou,

sv. Mikuláše.

Katastr

star5'm

Nm i

Nmický

c,

mstem
kdež

na

silnici

hranií na okres Budjovický.

severovýchodním po nov zízené
jdeme do vsi Hlava tec, bývalého sídla Jindicha Roubíka
a odtud dále do Sedlce, bývalého sídla pán ze Sedlce.
poínají se rozkládati povstná Blata.

Z

Netolic

Bud-

jest krásn\' kostel

smrem

V.

piHlavatec
U Sedlce

silnici
z

Hilšer.

-

Historie

málo

-

OKRES MIROVICKÝ.

LXIV.

žup Bozeské. Ba

109

ví o

minulosti

krajiny,

této

náležela kdysi

která

kde stával župní hrad Boze.
Obyejné se klade tam, kde pod Stražištm jsou u trati dráhy Rakovnicko-Protivínské zbytky njaké tyhranné budovy — snad véže —
a nevelk\''ch val. Ale jsou též hlas\', které kladou ho blíže kostela
rairovického, považujíce ony zbytky pod Stražištm za bý^valou strážnici na ochranu zemské stezky Pasovské (Linecké), která tudy od
Beznice pi^es Boješice, Mirovice, Mirotice a Strážišt ku Písku a dále
k jihu vedla. Tžko nyní pravdu rozeznati. Kostel mirovickj' je pra-

—

starý

neví se ani urité,

se pipisuje

založení jeho

nm

samému

Cyrillu

Methodéji

a

—

stvoené, v5'klad o strážnici i
Hrochové Hrádku pod Stražištm pravd podobný, ale
kameny
místo

pi

pro župní hrad

jako

—

—
Vše, eho

nemluví.

jsem tuto vzpomnl, nasvduje, že krajina mirovická
nebývala mezi posledními v dležitosti.
vSem odnáší se také vzpomínka básn „Libušin soud" rukopisu
Zelenohorského, nebo _oba rodná bratry Klenovica" byli synové Klena,
jehož jméno nese ves Klenovice na nejzazším severo\ýchod okresu.
Ve válkách Husitských stáli obyvatelé této krajiny pevahou na stran

Tábor.
Ticetiletá válka také Mirovická neušetila. Jmenují se hlavn
velké návštvy. Jednou zpustošena byla krajina mirovická od
vojsk císaských, vedených hrabtem Buquojem, po druhé pivedl
kobylk}' Don Baltazar de'Maradas a Martin de Hoef Huerta. I Prusové uinili zde návštvu. Ve válce o ddictví Rakouské vyplenili

dv

zdejší krajinu (1744) a

na konci války

r.

1866

mli

áru demar-

zde

kani.
Celá krajina byla plna

tvrzí,

které

i

zely z ruky do ruky, af koupí, konfiskací,

s

vesnicemi a dvory pechánebo ddictvím.

Zvlášt hojné byly tu statky manské, nejvíce ku Karlovu Týnu
Dnes tém všecky statky zdejší pati knížeti Karlu ze
Schwarzenbergu, k panstvím Cimelice a Orlík.
V dob vrchnostenských úad patila místa na jihu a jihozápadu
k panství Cerhonickému, od Varvažova ku Cimelicm a Orlíku k panství
Varvažovskému, od Cimelic na západ a sever ku Nezestcm k panství
Cimehckému, východn Mirovic k panství Orlickému, Boješice k Mipíslušné.

línu.

okres

Mstské obce utvoily

mí

27.019 km- a

má

obci místní, 42 katastrální.

se zde Mirovická

a Mirotická.

19.140 obyv., tedy 70-8 na

I

Mirovický
ve 31

km",

—
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Mirovice jsou dnes sídlem okresních
nejsou, jak

I)}'

úad,

ale

stediskem okresu

msto malé. nezámožné. Nemá ani
vydržovat nemže a pispti jim na ni nechce

se dalo cekat. Je to

školy méštanské. Samo ji
nikdo. Proto se zídil v Mirovicích výbor, který chce nastádati fond
na vydržování školy mštanské. Duševním stediskem tedy není.
Prmysl — je stejný, jako v celém okresu, kde krom parní pily

Zdákovské

dxou lihovar (Zalužany a Risingrov u Cimelic) není nic.
— Krom poteb denního života není ím obchodovat;
nad to okres je dlouhS'. sever gravituje ku Píbrami, jih ku Pisku.
Ku Píbrami a ku Písku kloní se
ta skoápka, které se ob}'ejn íká zem nebo kra zemská. Stj^kaji se tu prahory od jihu se
nerostectvo. Na jihu pevládá žula,
silurem od severu. Podle toho je
rula. svor. na severu bidlice. Rula a svor stídají se v celém jihozápadním cípu okresu od Cimelic na jih a západ. Zula amfibolová je
u Lukovic. Lhoty Smetanovy a Nevsíc — porfyrová se slídou od
Cerhonic pes Ostrovce ku Varvažovu a Zvíkovu,
turmalinová
u Žbonína. Velké lomy žulové a sienitové jsou u Kozarovic a Techjinde. Také na jižní stran Zelené Hory
nice, menší lomy u Mirovic
mezi Lukovici a Mirotici inny byly pokusy s lámáním sienitu, ale
upuštno od nich. nebot kámen zdejší je píliš tvrdý a peckovitý a
proto se nehodí ku pracím kamenickým.
Fillit a bidlice hlinité jsou od pomezí okresu píbramského
na
u .Mirolic a
jih až k Cimelicm. v menším množství se vyskytují
Lukovic. Mezi Dolními Xerestci a Horosedly jsou rozsáhlé lomy váa

Obchod.

i

i

—

i

i

pencové.

Málo okres
vick\'-.

Na

je

ku svému obyvatelstvu tak skoupých, jako mirože by mohl dáti zlato — ale nedá,

více místech slibuje,

drahokamy (jaspis, opal, turmalín), ale
Pokusy podniknuté ve píin tžení tchto nerost, pokud
se staly, selhaly. V5'tžek nekryje práci.
Povrch zem je tu mírn zvlnn\'^ Nevystupuje nikde do znané

slil)uje

stíbro, osinek, kaolin

i

jen slibuje.

je tu Pte mezi Dukovany a Zbenici 632 m, po nm
Vrane (^ erven\'' vrch) 606 m v nejsevernjším cípu okresu a
Kemenec jihozáp. Pohoí 559 m, nejnižší je hladina Vltavy asi 300 m,

výše. Nejvyšší
je

hluboko mezi okolními stránmi. Proto také rozhled není nikde veliký,
je více kopc, které vyhlídku pknou poskytují. Patí k nim
Chlum (503 m) jihozáp. Cimelic, Hrad (574 ni) severozáp. Bud. Háj
(513 m) v5'ch. Mirovic. Baba (522 m) vých. Kozarovic.
Od Cimelic k Varvažovu je
rovina prostoupená etnými
rybníky a lesy. zavlažovaná íkou Skalicí, na jihu Lomnicí. Na vj-chod ohraniují okres mirovick\' epy Otava proti okresu píseckému,
Vltava proti milevskému. Jen na severu obce Klenovice a Zlakovice
Orlické jsou na pravém behu Vltavy.

a

i

tém

Obyvatelé jsou praví

-
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echové

mezi sebou svorní tak, že se
která by spojovala Mírovíce
s Blatnou a zabloudí-li sem Nmec, je to. jako když pijde str\''ek na
návštvu. Ješt štstí, že zem není tak štdrá, abj- to naše drahé
bratr}' lákalo. Jinak by jim tu kvetla pšenice, která ve skutenosti je
zde dosti ídkou. Pouze nkterá místa jí svdí.
Pda je na mnoze chudá. Zito, jemen, brambory, jetely jsou
zde domovem.
Podnebí také nepodporuje psloxáni rostlin, kleré mají rády t('i)l().
Vždyt sahá okres mirovický do krajiny milínské, a ta je daleko široko
povstná svou drsností. Jestli nikde ješt není sníh, u Milína ano.
a na jae leží nejmén o dva týdny déle než na p. v jižní ásti
okresu. Východ okresu bohat je na lesy. Ukrývá si v nich hluboké
a malebné koryto vltavské a hrdý Orlík.
Krásami pírodními vyniká nejbližší okolí \'ltavy a dolní tok
Skalice
Lomnice. Krom tch není zde ek, než jen ada potok
Lomnice na jihu, zvlášt však Otava a Vltava na východ tvoí

nemohou shodnout

ani

o

smr

:

silnice,

i

tém

hranici okresu.

Lomnice pijde na Mirovsko z Blatenská dosti nesmlá: Skrývá
se za les Paraov. vyhne se Lukovicm, ješt za lesem padne si do
nárue s potokem Kostateckým. kter\' od rybníku Labuf pes Lukovice pitekl, a již ve spolenosti vesele kyne na pozdrav Boudám na
levo
Stražovicm na právo a spchá k Miroticm, odtud ku Karlovu,
ohlédne se v právo na Cerhonice, pak pes Ostrovec ku Otav, ale
nedojde tam. Brzy za Ostrovci chopí se jí Skalice a pohltí ji ve své
i

chladné nárui.

pohromad .Xa

Obyvatelé okolní jmenuji
obojí". Od Karlova ku

tu

ást. kde

Ostrovcm

ob íky
jilyne

tekou

Lomnice

milou, útulnou krajinkou, žel že návštvníku málo pístupnou. Divoce
krásná je ást pi dolním toku. .Xa obojí", kde každá z obou íek
nco krásy pidá, a blízká Otava dopluje. Však tu se dot\''káme
okresu píseckého, a také turista se pes Vraž, tedy z Písecka sem
vypravuje. Doufáme, že aspo zpátení cestu vykoná podle turist-

znaek pes

Ostrovce.
už od Varvažova zajímavou. Prodírajíc se tu balvany,
upomíná siln na íku horskou. \'ím, že mnohý váží dalekou cestu,
aby v horách pohraniních obdivoval, co má zde „doma". Vždyt
mluvím ze zkušenosti Do mirovického okresu pitekla Skalice pod
jménem Vlava od Beznice pes Dobrou Vodu pod Strážištm. \'ine
se tu lukami klikat tak. jakoby nevdla kudy kam, jakoby se chtla
každým okamžikem vrátit anebo jinam zaboit. Teprve u Myslína si
sk\''ch

Skalice

je

!

zvykla na mirovickou pdu, a míí spokojen ku Mirovicm.
Cestou zajde si k židovskému hbitovu a Synkovu mlýnu (u Tesk),
snad hhdat, aby jí odtud nikdo neodvezl hadec a osinek, které tu na

trochu

povrch

zem

jakosti, že se

vynikají.
již

Však
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mže
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b\''t

bez

neho

upustilo od hledáni

starosti.

lepšího.

Obé
Za

je

to

tak špatné
byly v po-

oteveny vedle židovského hbitova lomy na žulu. Že
prvn, kdy se v tchto místech žula láme. svdí hojné kopky

sledních letech
to není

Vlavu

od Myslína až sem provázely. Mnozí považují to
Bližším ohledáním poznáme, že jsou to žulové
balvany, nebo jámy, odkud byl balvan vylámán, a vedle zstala kopice

a jámy, které

za zbytky r5'žování.

odházené zem a úlomk kamene. Novv lom u židovského hbitova
zlato zde bylo na
dává žulu na dlažbu námstí mirovického. \'šak
blízku u Miroviek.
Od Teskova mlvnu spchá Vlava ku samot Podskalí. al)y tu
prav\'m behem olízla ješt hranice okresu blatenského, a kolem Miroviek na pravém behu zatáí ku mstu Mirovicm.
Nad samými Mirovikami vede do strán cesta ku Sochovicm
a Pohoí; pouhá cesta vozová, nebo na silnici, která by tudy spojovala
i

Mirovice

s

Blatnou,

nemohou

se

zájemníci shodnout.

U

této

cesty

kapliky sv. Michala je dlouhá štola, která prý vede až k Pohoí.
Dnes je vchod do ní zasypán, ale není tomu ani pl století, co se tak
jist ne
stalo. Miroviky považují se za bS^valé hornické domky,
celé, nebo o vsi Mirovikách dje se zmínka již r. 1412.
Pod strání u fary Mirovické se pokoušeli ve druhé polovici minulého století o dolování na stíbro. I to je opuštno a zasypáno. Našla
se ruda podobná píbramské, ale chudší.
Od Mirovic vine se Vlava (Skalice) lukami kolem Horosed,
blíže

a

obojích Nerestec a Krsic na blízku Cimelic a dále krajinou lesnatou,

Skalice

dává

jí

nkdo

tém

ku Varvažovu. Jméno
od Mirovic. Od Stražišt
železná dráha Rakovnicko-Prolivínská. sm-

etnými rybníky protkanou,

od Cimelic,

rovinou,

jiný

již

Cimelicm provází ji
ujíc pak od Cimelic ku Lhot Smetanové a Ostrovcm.
Stražišt, pod kterým železná dráha i eka Vlava na

až k

pdu

dnes malinká vesnika, kostelík s nkolika domky, obci k Letm píslušná, ale prastará a druhdy velice
dležitá. Bjn^ala také mnohem vtší. Stojí na vysokém kopci, kter}"^
poskytuje pknj' rozhled po okolní krajin daleko na jih. a na sever
až k Rožmitálu a Temšínu. Proto hodilo se xýborn ku ochran
zemské stezky Pacovské. která pod vrchem se vinula. Na vrchu zapalovány bývaly ohn strážní, a nepochybn v dob pohanské obtní.
Dležitost Stražišt uznali
Švédové ve ticetileté válce a zídili si
zde strážnice. Kostel tamní byl již ve XIV. stol. farním, pozdji filiálkou fary pohoské, nyní mirovické. Po drahnou dobu (až do r. 1621)
konaly se zde služby boží pod obojí.
Vilém Tluksa z Vrabí zídil zde pro svj rod sklípek, ve kterém
nkoHk len je pochováno, v kostelíku je více náhrobk jejich. Ves
okresu mirovického vstupují,

je

i

i

-

-
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patila ku panství píbramskému, pozdji Loubsk\''m z Lub na Myslíné,
pak Tluksm Vrabským z Vrabí, posléze ku Orlíku s Myslínem,
kde mívali Loubšti z Lub svou tvrz, pozdji zámek, až koncem XVII.
prodali Myslin se Stražištm Eggenberkm na Orlice. K rycht
Lhotka (dnes zaniklá, zstal
myslinské patívala krom Strážišt
Sochovic v Blatensku. Dnes je
z ní pouze dvr) a ást Piiškovic
Myslin chudá vesnice se dvorem pislušná obcí do Let, školou a farou
do Mirovic.
stol.

i

i

MIROVICE jsou okresní msto malé, nezámožné, na samé hranici
r. 1901
okresu. Pozorujeme zde. co málokde jinde: že obyvatel ubývá.
napoteno jich 1019, ped deseti roky 1192 t. j. skoro IS^/o za 10 rok
ubylo. Pro V Není zde podmínek existenních, není ani místa, kam

V

msto mohlo šíit, aby mohly na mnoze skrovné domky ustoupit
prostornjším. Se všech stran je msto seveno pozemky knížecími
nebo farskými. Pro vtší prmysl a obchod není zde podmínek, ba
s tží bys tu našel opravdového emeslníka, t. j. takového, který by
se mohl uživit jenom emeslem, aby nemusil pi tom býti také polaem.
A pole jsou ve znané míe pouze najata od velkostatku. Za takových
okolností není divu, že každ\'', kdo mže, hledá lepší obživu jinde.
by se

Ba obdivujeme
lnou k

patriotism tch, kdož

rodnému místu

Pvodu
tamním jsou

jsou Mirovice prastarého. První
ze

XIV.

stol.,

vrozvsty slovanskými,
stavn na

nemohouce

tikrát.

jinde lépe se obživiti,

tak. že opouští cizinu a vrací se

Pvodn

a

dom.

bezpené zprávy

o kostele

založen

prvními

ale

má

tato

domnka niím není zaruena. Byl
kostelík - kaple — na míst dnešní

byl to

se za

to,

že

je

kobky, pozdji pistavna byla ást vtší - nynjší lod píní, naposledy nejvtší dnešní lod hlavní. Kostel má podobu kíže s oltáem
k západu. Zasvcen je sv. Klimentu. Pod ním je hrobka Loubských
z Lub a pán z Moen. Oknem z bývalého hbitova lze v ni zahlédnouti rakve za haldou kostí naházených tam oknem, když se ze hbitova
dlala zahrada. V kostele ve zdi jsou tyi náhrobní kameny, z nichž
zvlášt dva vtší oko upoutají. Na námstí je socha Panny Marie na
štíhlém sloupu se tymi sochami svatj^ch okolo. Jdeme-li
do Mirovic od nádraží, mineme Miroviky (.v levo) a Židovskou tvrt
i krátce .Židovny" v právo. Pvod tchto posledních se vysvtluje:
tuším o Božím Tle, — dlali si
Pi jednom církevním prvodu
židé z nho posmch. Za to byli z msta vypovzeni Ale nešli daleko.
dnes po kamenném most — byli na pozemcích
Jen pešli eku
patících k Horosedlu. Tam si vystavli domky a nebyli v Mirovicích,
a pece byH v Mirovicích. Dnes ovšem židovská tvrt pestala být

vysokém

•

—

—

pd

vlhké a proto nezdravé. Vlhkem,
židovskou, zvlášt, když stojí na
ostatní msto je vyvýšeno. Je to Dolejší
vodou trpí ješt jiná ást,

a

-
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dlouhá, nízko položená, vodou blízké eky astji navštvovaná,
málo pomohlo odvedení oišt ponkud dále. \^oda se tu po lukách
snadno rozlévá, a ulici zaplavuje. Obyvatelé sami ji jmenují posmšn
ulice,

a

,\"enecie''.

Pvodn

jednomu pánu. Nkteré domy samy
Pány své mnily Mirovice dosti
asto, jako všecka tém místa okresu. Delší dobu drželi je Radkovcové a pak Loubští z Lub posléze pipojeny k panství orlickému
a náležely tu k rycht Letské od r. 1622. Od konce XVII. stol. mly
nejjatily Mirovicc

ukazují, že byly to

domy

patricijské.

samostatný magistrát. Ve válkách husitských byly Mirovice zpustošeny,
neminula je ani konfiskace po r. 1621. Ve válce 30tileté poplenilo
Mirovice a celé okolí císaské vojsko vedené Buquoiem a nedlouho
potom poctil je svou návštvou don Baltazar de Maradas a Martin de
Hoef Huerta se 4()(K) muži. a vydrancovali, co tam ješt vojáci Buquoiovi nechali.

Na
povolují

radnici

chovány jsou vzácné staré
(trhy, vaení piva. clo

rzné výsady

listin\'.

atd.)

kterými se mstu
jsou Mirovice

Dnes

sídlem okresních úad, 2 záložen, poštovního a telegrafního úadu.
Škola je tu ptitídní. Aby se mohla zíditi škola mšfanská ustavil
se v5'bor, který hledí sumu na její vydržování nastádati.
Proti
nádraží mirovickému je letni hostinec _Slomínek" v nevelkém sadu.
v posledních letech ponkud zanedban\'. Pi silnici k Orlíku je na
východní stran od Mirovic kopec ^Háj'. .S nho je pkná vyhlídka

—

na

jih.

Pod Hájem, smrem k ece na jih, je vmetší ves Horosedlo
(Horosedly). Hledíme-li na ni ze vlaku, iní dojem mnohem pknjší,
než je ve skutenosti. Nejvýše je dvr (býv. zámek) s kapli sv. Jana
Nep. a nkolik vtších statk, od nich dol rozsáhlá zahrada pode
dvorem, dv ady dom. a mezi nimi prostranné návsí. Dole ješt
skupiny dom. K panství orlickému pipojeny Horosedly ku konci
století XVIII.

Severn
Boješic.

Mirovic krajinou vlhkou až moálovitou dojdeme vesnice
inny pokus}' s dobýváním kaolinu,

Blíže této cesty byly

ale také selhaly.

Nedopracovalo se nieho, co by slibovalo

Na v\>šin od Horosed na jih
lomy na vápenec. Vápenec zdejší
dá vápno jakosti hledané. Mnoho

k Dolním

Nerestcm

v\'^tžek.

jsou rozsáhlé

bére se jen na pálení vápna, ale
ho odváží po dráze z nádraží

se

mirovického.

Nerestce Dolní

a Horní jsou proti sob. mezi nimi eka.
neinilo se rozdílu mezi Dolními a Horními.
Dnes divíme se tomu pojmenování. Dole u dráhy jsou N. Horní, na
návrší proti nám jsou N. Dolní. Nej.sou ani obcí spojeny. Ner. Horní

louky,

dráha.

Pvodn

-
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Dvr

Jana Tluksy z Vrabí v H. Nerestcich
sprošln manské povinnosti ku Karlštejnu.
Nerestce Dolní jsou na mírném návrší nad ekou. Pati^ily ode
dávna k panství imelickému. Dvr se zámekem, v nmž kaple
sv. Anny, je pronajat. K Nerestcm Dolním patí samota Doubravice,
jižn, pi samotné trati. Tam, kde protíná dráha a eka Vlava erární
silnici, je
kamenný most „Neresteck}'" zdobený sochami — záliba
b\'valého majitele panství imelického, hrabte Vratislava. O nco
dále k severu pi silnici je samota ,Hlavírna". Sestihranná budova
pojí se k obci

byl ve

2.

Kakovice.

XV.

polovici

bývala prý kdysi
Fot. K.

stol.

kapli.

Batk

ZÁMEK
Na

jih

sledujeme dráhu,

se dvorem, a ješt

dále ku

\'

eku

ClMELIlCH.

i

silnici

Cimelicm.

ku

Krsicm,

vtší vesnici

rodišti íilosof. spisovatele dra.

Jos. Dasticha.

ves se zámkem, poštovním a telegrafním úadem,
finanní stráže. Škola je tu 5titídní, kostel Nejsv.
pi
Trojice. Na první pohled dlá dojem msteka výstavností
Odtok peklenut
silnici, které se dotýká i zámeckv' park s rybníkem.
je mostem podobným úpln onomu neresteckému. Pvodn bývala
zde tvrz, jejíž stopy posud se nacházejí u zámku na severovýchodní
stran, kde je ted sýpka. Zámek sám byl nkolikráte pestavován,
tak že dnes marn bys tu hledal uritého slohu. Nejzajímavjší na
Od parku na západ vede cesta
je prelí s ozdobným portálem.

IMELICE

stanicí

je

etnictva

i

dom

nm

pkným

stromoadí zdobená ku Rakovicm.

z držitel panství imelického elnjší
a

hraij. V^ratislavíi

Satkem

z

jsou svob. p. z Bissingenu

Mitrovic, kteí zde mají na

hbitov svou

hrobku.

Karlem Filipem knížetem ze Schwarzenberku r. 842 pešly imelice do majetku mladší
linie Schwarzenbergské, jejíž je ted panstvím svéenským. Z parku
na západ vede pkná pímá, úhledn^^m stromoadím zdobená cesta
soukromá, kolem parku cesta veejná k Rakovicm, vesnici, na
jejíž návsí je dvr a starý zámek, kde dnes je správa panství imeJosefy, dcery posledního

z

Vratislav

s

1

lického.

Ve vži zámku rakovického je sešlá kaple, která až do válek
nepochybn farním kostelem v djinách astji jme-

husitských byla

novaným.
Krajina imelická patí k nejúrodnjším v okresu (ervená pšeVýchod, až skoro k Vltav je
rovinou, jen mírn zvln-

tém

nice).

hust rybníky protkanou, s rozsáhlou Vrabskou oborou, Pisingrovem a Vrabskem. Pisingrov (=Bissingrv Dvr) pi soujmennou,

ném rybníku je dvr s lihovarem, Vrabsko malá, rozházená vesnika s myslivnou a dvorem. Obcí patí ku Lhot Smetanové,
velké vesnici pi dráze na ece Skalici (Vlava díve). Dvoutídní
škola. Ve zdejší zastávce vystoupí ze vlaku ten, kdo chce navštíviti
Zvikov. Vede tam okresní silnice pes Var v až o v, velká, tídílná
Všecky

Xejprvé ást nejvtší \'arpo t „\'arvažov'". kde je zámek
a škola, posléze „Paseka- s myslivnou. Škola je zde tytidní. osadou patí ást k Cimelicm, ást ku Miroticm. ale pi zdejší kapii je
již od XVII. stol. sídelní kaplanství pod patronátem ádu Maltézského,
jemuž Varvažov náležel, nyní Schwarzenberským. Alallézkmu ádu
patil Varvažov ode dávna (ped r. 1254) až do r. 1847, kdy odprodán
ves.

pi

ti ásti stihneme

važov u Mostu

—

pi ece

silnici.

Skalici,

byl k Cimelicm. Zámek zdejší dal vj^stavti velkopevor ádu malt.
Emanuel Vác. Kolovrat Krakovský, ve druhé polovici XVIII. stol.
Krajina okolní je zvlášt ku letnímu pobj^tu velice píhodná. Najdeme
zde klid, píjemné procházky
bohaté krás}' pírodní. Chudší obyvatelé zdejší živí se plavectvím. Pekvapí Vás zajisté, plavíte-li se
po voru kolem Zvíkova a ptáte se plavc, odkud plovou, odpovdí-li
„Jedeme od Zichovic u Sušice, ale jsme z .ákého" \'arvažova'" —
a ten „áký*" Varvažov je asi pl hodinj' vzdálen.
i

:

Chceme-li se dostati od imelic na jihozápad, musíme pidati
abychom vyšlapali na vrch Chlum a jeho soused Hrad (,Xa
Hradu-)."
páry,

Nebudeme

litovat.

Chlum,

a

nevysoký, poskytuje rozsáhlou vy-

hlídku až na Boubín.

V

mirovickém okresu opravdu vzácnost. Hrad má prý jméno
nkdy hrad. Jaký? To se neví.

odtud, že tam býval

Kameni
nice,

do

je

nhož
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tam posud. Tyto vrchy nás dlily od

iidoii i^oky

Lom-

ted vstupujeme.

Stráž se samotou „Na Vart" a Strážovice
zemské stezce Pasovské i Linecké. Dominují celému

vdí
údolí.

jméno

Tvoí

spojenou obec s Cerhonicí, školou patí Stráž do Mirotic, Strážovice
do Radobic (Radobice, Radobytce).
jsou malé, chudé vesniky.
Zámek a dvr ve Stražovicich s mešní kaplí koupen byl na poátku
XIX. stol. ku Drhovli. Ves Lucko vice zasedla si tu mezi vrchy,

Ob

Fot. K.

Batk.

LO\'ECKV

za.\ii;('i;k

„k.-vkluv-.

jakoby nechtla nic míti s ostatním svtem.
patí ku panství Cerhonickému, obyvatelstvo

A

pece.
osadou

Dvr

tamní
školou do

i

Mirotic.

a

Msto MIROTICE je nejvtší v celém okresu,
má jen nco pes
1400 oby v. Je sídlem poštovního a telegrafního úadu, záložny, etnictva. Star}' kostel byl r. 1870 pestavn. Je tu jediná mšanská
škola v celém okresu. Sfastné msto! Je tak zámožné, že mohlo íci:
„My sami chceme

nésti

náklad." Jinak

tém

v Mirovicích. Lomnice se Mirotic

mstem

erární silnice,

okresní silnice ku

ást msta
je

—

vysílajíc

Cerhonicm

na
a

jihu

pes

by

to

jen

dopadlo stejn, jako

dot\'ká.

nad

tém

naproti

to

prochází

—

kídla
Strážovice ku Blatné. Horní

Zde vystavna
synagoga prastaré

dlouhá ulice podél silnice sluje Pátek.

nová školní budova, a

Za

mstem dv

je

stará

obce israelské.
dalekého okoh'.

zdejší
z

Na

11«

israclsky

-

híl)il()v

pochovávalo se

zdejší

Však pjdeme okolo pknou úžlabinou

k Boudám. Již ve XIII.
bvh' Mirotice mstem svobodným, a teba nedovedly svobody
své vždy v plné míe si vážiti, pece zase jí nabyly, a mly do
Dvr mirotický
r. 1832 svj vlastni magistrál. i)ozdji mstský soud.
zstal pi panství cerhonickém.
stol.

V

úzké ulice .Rybáské" narodil se mistr .Mikuláš Aleš. v blízkém
loutká" M. Kopecký.

sousedství pak ,král

svahu \rchu Hradu jsou Boudy
majetkem msta Písku. Je pronajat,
a kamnovec, ve kterém se vaívalo pivo. opuštn. Jako všecky malé
pivovárky. Silnice k jihu dlí návrší nad Miroticemi na dví. K západu
je Myškovec, východní ást Sibený. Na Sibeném. zvlášt na jeho
jihov\'chodním svahu nacházely se v hornin pimísené jaspisy poloopal. ovšem ne takové kousky, aby se jich mohlo upotebit za drahokam.

Severn

Mirotic na jihových.

(Buda), ves se dvorem, který

je

i

Cerhonice
znamná

na jihovýchodním svahu Sibenho

dnes bezvý-

je

vesnice. Nebývalo tak. Panství Cerhonickému patíval}' Stra-

Lukovice, Obora. Ostrovce, v nkteré dob Mirotice. Zámek
tamní se dvorem náleží praemonstrátskému klášteru v Drkoln íSchlágl)
v Horních Rakousích. Sídlí zde administrátor, který vede správu
panství. — Cerhonice daly nám oblíbeného spisovatele Lad. Stroupežnického, jemu pak daly djišt nkterých spis. Na blízku Cerhonic je Obora (Vobrka). ves ásten k Cerhonicm. ásten
k Radobytcm píslušná.

žovice,

i

Pi Lomnici u lesa. blízko Lhoty Smetanovy je Karlow lovecký
zámeek s myslivnou a nedaleko dvr. Za lesem na dvou stráních
jsou Ostrovce Dolní a Horní, spojené železn3'm mostem pes

Pvodn

Lomnici.
se neinilo rozdílu. Teprve v XVL stol. dostah' se
O. Horní obci Písku, O. Dolní zstaly Cerhonicm. Odtud také lesy
kol Ostrovec patí dílem k Písku, dílem k Cerhonickému panství.
V lese „Kozlí Hrady" blíže cest\' k Varvažovu dolovalo se kdysi
zlato a md. V Ostrovcích je škola dvoutídní, farou patí do Radobyc.
Pod Ostrovci a Varvažovem spojují se ob íky, které nás posud
vedly a po krátké divoce romantické cest mizí ve vod Otavy. Romantika a úchvatná scenerie krajiny snoubí se tu v obraz nevyrovnané krásy, která vrcholí v blízkém staroslavném hrad Zvíkovu.
Chceme-li ten navštíviti, musíme opustiti krásu
otavských a
odboiti na cestu lesem, turisty dobe oznaenou.

beh

—

Navštívil-li

požitku,

k-lrrý

ti

kdo Zvíkov — už v okresu píseckém
slibuje vhodná piiežilost. vykej dole

neodepi

|)0(I

si

hradem.

-
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až popluji vory okolo, pivolej je, a na voru pluj, ne-ii dále, tož aspo
k Orliku. Ty malebné, zalesnné strán, vystouplými skalinami a
hlubok\''mi stržemi rozervané, samotami oživené, hojnou budou ti odmnou. Sotva opustíte Zvíkov, již tu po levé stran na ploché výšin
stojí ves Žbonín. Nevidíte ji s voru. ale tušíte podle samot, které tu

vod zaskoily. Mine jich tu vor nkolik, a ne bezvýznamných.
Dnes ovšem je to samota, chudá samota. Ale ím druhdy bývaly ty
chudé samoty obyvatelm hradu, o tom svdi starožitnosti u rzných
k

Fot. K. Baték.

ŽDAKOV.

tch samot

nalezené. Po delší plavb mineme Letoštický mlýn s hluposud neprozkoumaným sklepem , Kulhavý' (podzemní prchod), nad nímž prý si zaal Žižka stavt hrad. — Asi po /a hod.
plavb ukáží ti plavci v právo vystouplou skalinu. Budou ji snad
po píklad skalních mst jmenovati „Bába"', nebo „Mnich", ale nic
ti nezazlí,
najdeš-li jinou, snad pípadnjší podobnost. Asi po Iihodinné
plavb se piblíží vory k Orlíku. Upomíná
na to ŽJák o v, kde
budeš míti nejkrásnjší píležitost obdivovat, co dovede podnikavý,
prozíravý duch, jak umí vydlávat tisíce
pro jiného, a jak si pán
dobrého služebníka nedocení, byt ho vážil sebe více. Když ped léty
bylo v lesích orlických tolik vývrat, že nevdli si s nimi rady hlavy
šedivé, vyvstal mlad)' lesník se smlj'm plánem: „Zidme u Vltavy

bokým,

T

i

-
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parní pilu a prkna dovážejme po vod do Prahy." Stal se správcem,
pozdji editelem závodu, a — než vystídáš všechny myšlénky, které
o tom hlavou Ti probhnou, mine vor rozsáhlou lodnici, devní sklad
a parní pilu. ml\''n
nkolik dom. které bud jsou. nebo brzy budou
majetkem knížecím, a širokými vrat\- jezu opouští Ždákov. aby stihl
samý Orlík. Aby to déle trvalo, udlá zde \'Itava velké S a najednou
vynoí se proti tob na vysoké skále jako hnízdo pilepený hrdý
i

ORLÍK. Zámek, v novjším

ní malebn na kolmých

tém

ase

obnovenx' (bez uritého slohu),
skal.
S balkonu hradu jest

stnách

P.AKTIE Z P.AKKU X.\ ORLIKI'

rozkošný pohled na údolí \'ltavsk. Srázn behy pokryty jsou mocnými hvozdy, které v celém okolí zámku promnny jsou v peliv
ošetovanN' park. V zámku starožitného rázu (ped vchodem upravena
esplanada v koberci kvtin; nádvoí jest nepravidelný tyrhran. jehož
stny, zelení porostlé, ozdobeny jsou parohy) jest vzácný archiv a
ozdoben. Nalézáme zde
bohatá knihovna. Loveckx' sál jest
též etné upomínky' na slavného vojevdce a vítze u Lipska, knížete
Karla Filipa Schwarzenberka (t 1820): jeho ády, odvy a velký reliéf
bitvy u Slavkova (dar Napoleona s pvodními opravami téhož tužkou);
v sále rytíském trofeje z Itálie a z Uher a etné starožitnosti; malby
na skle pocházející z hradu Zvíkova.
Prostora ped zámkem zdobena jest po celé léto kvtinami, celé
pak okolí promnno v nádhern}'- anglický park. V parku je nov

pimen

-
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gotická hrobka, v ní 7 rakvi a srdce vitze u Lipska. Do
hrobky nahlédnouti lze trochu oknem, do kaple uvede nás hajný,
vedle bydlící. Po úpravných pohodlných cestikách dojdeme ku ..ertovu mostu" a „Petrové skále", odkud jsou pkné vyhlídky. Pod nimi
u vody je pi^ijemné údolíko .Nákle" s letním salonkem a hájovnou,
nahoe stelnice, tesárna. devní sklad a hajnice, nazvané „Hradce",

vystavná

,na Hradcích".

Domy ped zámkem — ves Orlík — až na jeden jsou všecky
majetkem knížecím, upravené na kanceláe, byty úednictva, poštovní
a telegrafní úad a hostinec ,Na Prádle".
Fot. K.

Balk.

KNÍŽECÍ HROBK.A

O pvodu
romantické.

Orlíku vypravuji se

Tak na

p.,

NA ORLÍKU.

mnohé povsti, na mnoze velice
sem dít,

že opeenS' lupi orel zanesl prý

ukradené lupii v lidské kži. Na památku zachránní toho dítte byl
prý zde loupežnick\'' hrad vystavn. První zajištnou zprávu o
máme ze XIV. stol. Dlouho-li stál ped tím, se nedovíme. Jako všecky
hrady, šel Orlík z ruky do ruky. až v r. 1719 poddil ho Adam
Filip ze Schwarzenberku, a v rod tom se udržuje stále. Okolí hradu
Orlíku je nejen nejpknjší koutek v celém okresu, ale
jedno z nejpknjších míst celého království. Vltava se svými behy tu poskytuje
bujné krásy pírodní
útulná zátiší, s výšin pak rozkošné V3'hlídky.
Jestli kvtena okresu nevyniká nad všednost, je kvtena Orlická pravým
požitkem pro botanika, a prof. elakovský ve své analytické kvten

nm

tém

i

i

uvádí nejednu zvláštnost orlickou.

zené druží se

estn umlé
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Ku

zvláštní bohaté

kvten

piro-

pstování kvtin ve \'elkých knížecích

sklenících a zahrad.

Sledujeme-li

silnici

od

(

)rlika

pes imclice. stihneme

ve

tvrt

hodin

STARÉ SEDLO. Je to opravdu staré sídlo, od r. 1519 msteko,
pro blízkost Orlíka dosti dležité. Je s podivením, že až do nedávná
bylo nepovšimnuto. Teprve v posledních létech poznali \vlelnici mstští,
Fot.

K

Baték,

.OKLIK"

(01) Z.\l'M)V).

Že je tu pobyt píjemný, okolí krásné a vyhledávají Staré Sedlo k

let-

nímu pobytu.
O vzdláni mladých obanu peuje tu škola tytídní. a aby ani
ta malá drobotina nepišla ku zkáze, zídila zde knžna Schwarzenb(>rgová opatrovnu spravovanou jeptiškami. Fara starosedlská je jedna
z nejstarších v

okresu.

Od Probulova '/a hod. záp. od St. Sedla odbouje
vésicm a Varvažovu. Nevsíce, rodišt spisovatele

k Neredaktora

silnice

a

jest zámožná
vtší vesnice s trojtídní školou. Dále
k jihu je velký dvr Koloredo. druhdy v panství varvažovském,
nyní v katastru obce Lažišt, nuzné vesniky pi silnici imelické.
V parnu slunením tšíme se zde, že vcházíme do stínu lesního. iMoc

Jos. Korána,

-
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le kdybychom opustiH silnici a dali se pšinou v levo.
Nov\' Dvr s ovínem a asi tišemi chalupami, ale nic
neztrácíme. Takových je po echách na sla. Ani ten rybník

ho neužijeme,

Mineme
tím

tím

vedle nás neláká. Spíše lákají nás blízké Cimelice. Kdybychom sledovali silnici dále okolo Cimelic a Rakovic, pozdraví nás z levé strany
samota ,Rakovická Pila", s pravé na již. svahu zalesnné „Ko Iné
Hory" nkolik chalup nazvan\'ch „Hora Slavkovská", která se
Slavkovici na vých. svahu téže hory a s Pohoím, kam silnice smuje, tvoí spojenou obec. Slavkovice je malá vesnika se zámea dvorem. Bývaly lennim statkem Karlštejnským, r. Uiol pi-

kem

pojeny ku panství imelickému.
Pohoí má star\% již ve XII.

stol.

znám^' (ovšem pozdji pesta-

tytídní školu. Ve zdejším kostele jsou pochováni
nkteí lenové rodu Kolovrat Krakovskxh. Spojení s Mirovici je
chatrné. Bude lepší, až nkdy pjde silnice z IVIirovic do Blatné pes
nkterou z obcí: Kakovice, Pohoí, Mi nice, Mišovice, které tu
v oblouku stojí. Dnes tyto vesnice s okresním mstem spojují pouze
pšiny a chatrné polní cesty.
Dáme-li se od Orlíka silnicí pímo k severu, dospjeme za krátko
vován}') kostel,

ku Kozlí; dnes ješt vesnicí, ale
statku obydlen' ,familianty".

dm

za

domem

je

majetkem velko-

kteí majíce od velkostatku
byt. jsou povinni pracovati na jeho pozemcích, ovšem za mzdu. U sedláka tomu íkají .podruh". Neschází už mnoho, že bude celá ves

vykoupena

a

pozemky

osud jiných osad,
Pedíko. Sekyt

t.

orlické

lidmi,

j.

sceleny.

Kožií bude

asi

následovati

díve. (Daleky, Jestáby. Lány,
Obcí je spojeno s malými vesnikami roztrou.)
šen5'mi severn<odtud Pukov, Serkov, Velk\'' Výr, Radava,
Podskalí, Vystrkov, z nichž nkteré patí školou do Starého
Sedla, Vystrkov a Podskalí do Technice. Ale ubohé dti! Jít do školy
.

které zanikly

už

.

:

po tch krkolomných cestách, vlastn pšinkách na stráních nad
Vltavou. Serkovské dti chodí do dvoutídní školy v Le te c h. velké

Do r. 1849 byly sídlem rychty
Mirovice patily. Dvr v Letech,
díve rychtáv statek, patí ku panství orlickému, spravován je z HoPl hodiny k jihu je dosti velká, však zapadlá ves Lhota
rosed.
Králova s jednotídní školou. Králova proto, že stála na pozemku
králov. Za Kozlím se dlí silnice
v levo ku Zalužanm, v právo
pes Kozarovice ku Chrašticm.
Zalužany je rozsáhlá ves se tymi vvTOními trhy, pifaená
do Mirovic. V r. 1874 vystavn zde kostel a zízeno pi
sídelní
kaplanstvi pod patronátem dkana mirovického. Je zde dvoutídní
škola a poštovní úad. Na míst, kde nyní zámek, stávala kdysi tvrz.
V nov vystavném dvoe je moderní sj^rárna a lihovar.
XV. a
zámožné

vesnici

pi

silnici

Letovské, ku které po

mirovické.

njaký as

i

:

nm
V

—

—

12>

XVI. stol. patily Zalužany Loubským z Lub, pozdji Sternl)erkum.
od r. 1804 Schwarzenberkm a pidleny k Bukovanm.
je Touškov, malá vesnika
panským dvorem, nyní pronajatým.
Bývala tu manská tvrz Karlštejnská. Kozarovice jsou známy již ve
XII. stol. Patívaly ku panství píbramskému, pak zvikovskému. bukovanskému, varvažovskému (maltézskému), posléze orlickému. Na

Se Zalužany v jednu obec spojen

západn Zalužan

se

zámekem

a

lomy žulové, a to snad je píinou, že zde chodí
nejen ,na sklenici", ale také _na sklínku*" (na koalku). S Kozarovici spojenou obec tvoí nkolik chalup ,Na Drahách", vesniky

blízku jsou rozsáhlé
lidé

ad

Holušice, Sedlecko a Bukovan\\ Jsou v
za sel)ou blíže
ku Chrašticm. V Holušicích býval lenní dvorec Karlštejnsky(Drbalovský). Xyní jsou z nho tyi „Židovské domy".

silnice

Bukovany
Tatary.

Mnily své

patily druhdy Jaroslavu ze Šternberk, vítzi nad
majitele ovšem piln, aby v niem nezadaly statkm

pipojeny ku Orlickému panství. Slojí tu pkný
obydleny* úednictvem a dvr. Bývalý

okolním,

až

zámek

kapli Naroz. P. Marie,

s

r.

1816

pivovar je tu zrušen stejn, jako v Orlice a Cimelicích.
piléhá k Bukovanm vrch Pte 632 m vys.

Na severu

Lenní statek Karlštejnsky- (zvaný- Marsovský) byl také v Maly-ch
Chrasticích (Chraštiky) pi erární silnici od Zalužan ku Chrašticm. Chrastice jsou prastarou vesnicí. Kostel zdejší ze XIII. stol. bvl
pestavbou co do umlecké ceny znan poškozen. Jen za oltáem lze
nahlédnouti do ásti presbyteria píkou oddleného, které svdí o bvvalé kráse. Na stnách jsou znatelný ješt malby, podobné Zvíkovským. Pod podlahou nymjší odhalena podlaha pvodní, bohat zdoFara chraštická náleží mezi nejbohatší na celém jiatronatu K.
Schwarzenberském. Stojí na míst b5'valého hradu. Xa zahrad farní
nacházejí se posud zbytky zdí a sklep.
bená.

Pi vstupu do Chrastic hned na kraji v levo nás \ ilá vetchá
budova tytídni školy. V poslední dob se zmohly- Chrastice také
na poštu. K Chrašticm obcí se pojí též Re te. malá vesnika s panskvm dvorem nyní pronajatým. Bývala zde tvrz, která v XVI. stol.
patila rodu Poepicky-ch. pozdji pipojena k Bukovanm a s nimi
k Orlíku.
Severn Chrastic jsou Zbenice. ves se zámkem a dvorem na
severní stran vrchu Pte. Až do r: 1782 zde byla tvrz. Tcharovice
jsou od Chraštická tém odíznuty výbžkem okresu beznického.
staí opustili oba velké rybníky,
To jim však nevadí, aby mladí
i

mezi kterými vesnice stojí .a šlapali do Chrastic, aí do školy i do
kostela. Ješt dále na sever jsou do beznického a píbramského
okresu zmáknulv Mvšlovice a Zivotice. které s Tcharoxicí

tvoi jednu obec. Živ o ti ce je nejsevernjší obec okresu,
na jihovýchodni stran vrchu Vrane 606 m vys. Školou patí do
Milina, osadou do Slivice. Od Chrastic vede tudy silnice ku Píbrami.
a Zbenicí

Severovýchodní ást okresu je opuštná jako Popelka. Ani silnice
nemá. Pi samé hranici okresu píbramského je Kamenné (Kamená).
u Vltavy Techni. Zde aspo mají výhodu, že si mohou as ukrátit
chytáním' ryb, když od celého ostatního svta jsou odloueni. Je tu
fara a dvoutídní škola. Okolí vesnice oživují kameníci, kteí tu lámou
žulu a posílají do svta.

Nco dále od Technice po vod jsou Zlákovice. Na levém behu
zvané Zbenické, na pravém Orlické. Oboje jsou chudiké až bda.
Zlákovice Orlické mají svou školu jednotídní, ze Zbenických jdou
dli do Technice. Zlákovicemi pechází okres mirovickv' na prav5'
beh vltavský. Krom nich jsou tu ješt Klenovice. nazvané po
Klenoví. Se Zlakovici tvoí jednu obec. ale pro moudrost chodí do
Lašovic na Milevsku.
Václav Jaks.

LXV.

OKRES HORAŽOVICKÝ.

Ze Strakonic pes Katovice neseme pozdrav svj sesterskx^m
Horaždovicm. Rozhodli jsme se pro píjemnou cestu podle družné
Otavy. Po stranách míhají se kolem nás zelené koberce luin, na
nichž tu a tam opoždný kvítek vykvétá, zde a onde opuštná strniska
a mezi nimi prodírá se tokem svým Otava, plynouc rychle ku pedu.
Rozhodnutí svého nelitujeme. Píjemnou cestou proti toku otavskému
provázejí nás na naší pouti kopkv' tvaru homolovitého, bez ladu
a skladu tu rozsázené, na nichž dnes už zaíná se ujímati chudá zele.
jako snad pedzvst píští husté travnaté pokr\'vky, která jim svým

zelen\'m šatem dodává

ponkud

lepšího vzezení.

svdkové po zašlých dobách
nkdejšího bohatství zlata, jež r\'žovalo se tehdy ješt v pravé zlatonosné Otav. Jsou nejastji 1—4 metry vysoké, avšak také shledati
se mžeš tu s takovj^mi, jichž vj^ška i nad 6 m vystupuje. Nkdy
uzíš jich tu nkolik pohromad menších, vtších, mnohdy zase jen
tu a tam nkterá zraku tvému se namane.
Kopky

ty zbyly tu jako v5'mluvní

Vnujeme-li -jim ponkud vtší pozornost, shledáme, že mezi
jednotlivými kopkami, jež sestávají nyní
jen už z rozliného
štrku íního, ježto jemnozrnný hrubozrnnx- písek za
od let

tém

i

deš

-

n

na
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psobicich dávno již vyprchal, jsou rozliné dolíky. Uter
hloubkou od sebe se znan odlišují.

dobou

i

i)o-

i

Tyto kopky shledáváme na celé

nkde

nkde opt mén,

této

toho
stranách ryžováni zlata bylo vydatné.
více,

Tak

za

dojm

procházíme

dle

Dolním

a za nedlouho znanou osadou
na své poátení pouti po tomto

Horním

Poíím

okrese k

pkným Strelohošticm,

a blížíme

cest až k Horaždovicm.
jak kde v tchto

nejspíše,

se

pres 100

dom

ítajícím.

Pvod

osady upomíná sv5'm jménem na kolonisty latinsky zvané
hostes z tohoto esky hosté, kteí pi kolonisaci zvlášt v XIII. vku,
kdy ruch kolonisaní byl na svém vrcholu, hrávali asto nemalou
Byli

úlohu.

to

osadníci

domácí, pišedší v místa tato odjinud a

tu

usedli.

Tu padá nám do oka úhledný

pramen

kostel sv. Mariina, biskupa, který

Avšak nastalý úpadek po litici
celá obec pozbyla svého dávného jména, dotkl
války ticetileté, kdy
jeho; klesl na místo podružnjší. Dnes tší se zase bývalému
se
dle

již

r.

1384 byl

farním.

i

i

svému významu.
Z dalších pozoruhodnjších budov vytknouti dlužno zámek, dvr
a pivovar, ehož majitelem jest pan Dub. O první základy vdomostí
postaráno jest tu úhlednou 5t. školní budovou. \' míst nachází se
umleck\'' válcový mlýn na v\Tobu krup. pošta a zastávka státní dráhy
Domažlice-Jihlava. K Strelohošticm katastráln náleží ást úpravné
ebce Zadní Hoštice. jihovýchodn od Stelohoštic položené.
Nedaleko Stelohoštic na pravém behu Otavy svádí chodce
k návštv veliká obec Koz lov. Cesta rychle utíká, my zdatn pekonáváme útrapy horka a netušíme ani. že od Stelohoštic po silnici
víc a více blížíme se k památnN-m Horaždovicm. ješt v modru se
kterým do dálky posíláme první pozdravy. Zrychlujeme,
pokud se to dá, kroky svoje a za nedlouho zíme, jak rozkládá se
ped zrakoma našima cíl naší cesty, msto Horaždovice. k jehož
prvním budovám jsme práv došli.
ztrácejícím,

HORAŽOVICE

rozloženy jsou v pkném údolí na povlovném
otavským. Mají dle posledního sítáni .326
a 3304 obyv. národnosti eské.

návrší nad

dom

levým

behem

Již z pouhého jména Horaždovice i prvotn Horaždjovice. což
upomíná na kmen Horaždjovic, možno souditi bezpen na dávný

vznik

jejich.

Vždyf kmen tento tu usazen\' v pradávných dobách znám byl
nejenom v Cechách, nýbrž u jiných píslušník slovanských. \'šeobecn má se za to, že Horaždovice povstaly a rozšíih' se z pracheni

-
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ského podhradí. Povést zase klade pvod osady té na pravý beh
otavský a sice pod starobylou Prache a snaží se ji pimknouti k rýžování zlata v zlatonosné Otavé.
Z monumentálních staveb, jež Horaždovice okrašlují a vtší pozoruhodnosti jim dodávají, dlužno vzpomenouti v první ade dkanského
kostela sv. apoštol, jejž Bavor II. ze Strakonic, jemuž Horaždovice
tehdáž byly poddány, dal lu vystavti.
Fot. K.

Nový.

HOR.A.ZI)OVICE.

ježto

Chrám však s\vm slohem nikterak pozornosti vtší nezasluhuje,
uchýlením se ve stavb od isté gotiky byl chrám \-aln znesvá-

en, a tím na své architektonické cen znan zkrácen.
Pozornosti naší tší se též chrám P. Marie, jenž spadá pod správu
duchovenstva rytíského ádu maltézského. V dávných dobách byl
byl klášter
kostel ten zasvcen památce sv. Michala arch.; pi
Minoritu, jejž
s kostelem r. 1330 od zámožného mšfana horaždovického, jménem Dpolta Meie jeho vlastním nákladem byl zbudován.
R. 1814 byl klášter Minoritu tu zrušen, tak že zdálo se, že upadne
budova konventu cele svému zapomenutí. Opuštného kláštera ujaly
se s láskou školské sestry a r. 1854 ho s pivolením znova v jeho
zevnjšku prostorách vnjších obnovily.

nm

i

i

i

—

130

-

nmž

Na hbitov nachází

se kostel sv. Jana Ktitele, v
pohební
tu byl zízen teprve v nedávné dob.
Zmínky zasluhuje též radnice. Ta byla r. 1690 po nastalém ohni.
jemuž prvotní radnice padla za obf, znova vystavna.
archivu

ceremonie se vykonávají: týž

V

mstském, na radnici chovaném, nacházejí se vzácné písemné památky,
ponejvíce z XV. a
ze XIV. stol. pocházející, které myslím, že pátelm star\>ch našich listinn\'ch dokumentv a písemných památek
i

poskytnou pastvu pro oi.
O vzdlání školní mládeže jest v
5l. obec. školami pro chlapce a pro dívky a

mst i)imen

postaráno

mštanskou školou

.':5t.

pro chlapce.
Klášter chudých školských sester,

mateský

to

dm jejich kongre-

gace, s kostelem Nanebevzetí P. Marie, stará se více

mén

sob svených chovanek z blízka z dáli.
O nejútlejší dtská srdéka jest matesky

postaráno v

trovn, o odrostlejší v soukromé škole díví,

ob ádem

o vzdlání

i

eské

()i)a-

školskvch

sester ízené.

Z

jiných budov uvésti

legrafní

úad. železniní

teba ješt k vli

stanici

Jihlava-Domažlice a dráhy

cis.

úplnosti

eskomoravské

poštovní a

transversální

te-

dráhy

Frant. Jos. Protivín-Plze.

Z penžních ústav, dosti dobe prosperujících, uvádíme tuto
obanskou a okresní hospodáskou záložnu, které pro msto pilehlé
i

nemalý v>'znam hospodáský.
y Horaždovicích jest také nkolik továren,
na prahu budoucího rozkvtu.

okolí mají

již

Z

nich uvésti

mžeme

hlavn továrnu na

píru, dále vatu a sirky, z nichž poslední

vyrábí se též

Co

níkv

se

devný

z

nichž nkteré jsou

v\'robu

slamnného jia\" míst

nachází se u msta.

drát na sirky a lihové nápoje.

týe prmyslu,

jest

v Horaždovicích nejvýznamnjší Bube-

devaský a velká jirchárna.
Také umleckému zahradnictví tu kyne slušná budoucnost.
Celý tento prmysl vhodn popluje svojí produkci mštanský
závod

napomáhá jen rozkvtu mstského prmyslu.
Ze starého mstského opevnní zachovala se
našim tak zv.
„Pražská brána" s vysokou vží, jež na severní stran msta stojí tu
po dnes jako výmluvný svdek všech tch
událostí, jež na msto
a pevné jeho zdi se snesly. Vzácné tyto starobylé památky — tyto
pomníky hpraždovické moci a slávy — hlásají návštvníkm 'Horaždovic dávný význam jejich a upomínají je spolu na bohatství a ilý
pivovar, který

vkm

bh

ruch, který

\-

hradbách mstskjxh

tu byl

koncentrován.

svj od tchto maják dávného lesku
netoužili shlédnouti zámek s nedalekým

Neradi odtrhujeme pohled

mstského, kdybychom již
parkem .Ostrov" zvaným, jehož majitelem

jest hr.

Kinský ze Vchynic.

-

K

rarit Horaždovic poítati
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možno eské

perl}-, jež tu z

šího bohatství uchovah' se v skrovných sice, avšak

pece

nkdej-

v slušných

zbytcích.

Jdeme-h Záeím na rozsáhl\' ostrov pod Horaždovicemi. na nmž
od hrabat Kinských nádhern\', angUcký park zízen, pijdeme
v brzku k místu, kde jest jaksi asyl Perlorodek.
Na jedné stran mezi ostrovním parkem a pod severními svah^'
prachesk\''mi proudí Otava a na druhé om5'vá ostrov dlouhé rameno
otavské, zvané obyejn mlýnská stoka, jež asi Vs hod. nad mstem
od ekj^ se oddluje.
A práv tato mlýnská stoka jest posledním bezpeným útulkem

jest

otavsk\''ch perlorodek.

Lov

perel, kdysi tak proslaven}',

jest

nyní v

znané míe obme-

zen; konává se asi po 3 letech, by perlorodky se docela nevyhubily.

Z

1000 škeblí jest

5—6 perel

Nebude nezajímavo

dje

tak, že krátce

bíhxh, které representují cenu až 400 korun.

zachytiti

momentku

z

lovení perel.

Lov

se

ped lovem

perlorodky se vybírají,

s

uhradí se ono rameno a pak vypustí;
velikou opatrností rozvírají a perly z nich

vybírají.

msta

uvádí nás v obdiv, zvlášt když teme, k jaké
msto proti králi Rudolfu rak. Bavor I. ze Strakonic daroval r. 1251 Horaždovice. tenkrát ješt ves, rádu Johanit.
Za krále \'áclava II. r. 1292 Horaždovice byly povýšeny za msto
a obdaeny rozlinými mstskými výsadami. Pi té píležitosti obdržely
znak v modrém štít na erné skále dv stíbrné vže se znaky pán
Historie

troufalosti odvážilo se

Bavorv

a mezi cimbuími šestihrotou zlatou hvzdu.
toho eximovány byly jurisdikce krajského zízení prache-

Krom

ského, což bylo nemálo dležité a cenné.
Poddány byly, jak tehdáž bylo obyejem,

mocnému

rodu

Bavor

ze Strakonic.

Ale zajisté již záhy staly se Horaždovice mstem dležitým, peva bohatým.
Péi vrchnosti leželo jist na srdci, aby to msto stalo se baštou
pevnou, vzdorující všem vpádm v dob, .kdy zaala se pociovati jeho

ným

dležitost
zajisté

i

a

kdy msto zaalo

se

hospodásky

povznášeti.

zámožní Horaždovití mšfané poali sami

volati

Tehdy

po ochran

které by je bylo jenom
pivedlo na mizinu.
O pevnosti hradeb mstských pesvdd se nejlépe král eský
z rodu rakouského, jenž po vymení Pemyslovcv po mei se ve
vládu v Cechách uvázal. Sem vytáhl, ano msto ho nechtlo uznati,
v let r. 1307 doufaje, že vzdorné msto, jakožto poddané Bavorovi
ze Strakonic, nejúhlavnjšímu to jeho odprci, si podrobí.

ped možným, neoekávaným nebezpeím,

—
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Horaždovice vytrvávaly v odporu
když picházely do msta
pevné posice novému králi povinny hold
již
složily.
Ani tenkrát neztrácely odvahy, když vojsko rakouské,
vedené sam5'm králem, v hojném potu k mstu pi^itrhlo a položilo
se tu táborem. Kdo ví. jaký trest by byl stihl lehdáž vzdorné Horaždovice, kyby byl král na úplavici. na níž se tu práv roznemohl, ped
mstem 4. ervence ducha nevypustil. což dle povsti stalo se u Jarovského mlýna.
Pravili jsme již, že mšfané píznivostí osudu velice bohatli.
Z nich uvádí se tou dobou jako nejzámožnjší Dpold Meí, již vzpomenut\% jehož jmní bhem let tak vzrostlo, že mohl sám na poátku
XIV. století vystavti chrám, a založiti špitál, což jist nemalého nákladu finanního vyžadovalo.
K rozkvtu msta a blahobytu mštan nemálo napomáhala
dobrá komunikace, které piinliví mšfané dovedli náležit oceniti
i

poj)Iašné zvsti, že ty a ty

i

ji
plnou mrou využitkovali.
Nacházelyí se Horaždovice na dležité obchodní cest, jež vedla
z Budjovic do Plzn a pak na odboce zlaté stezky, vedoucí k mstu
od Sušice.
Zvláštní jest, že Horaždovice proti dvma králíjm nepátelství
své dali na jevo. O jednom pípadu jsme již slyšeli a zbývá zmíniti
se ješt o druhém.
Tehdy vzdor jejich obrátil se proti králi A'áclavu I\'.. jenž také
proto r. 1399 msto obklíil. Stelné rány ze srubnic. obrácené proti
hradbám mstským, tu poprvé v praksi obléhací v Cechách použité,
tak polekaly mštany. že radji s králem po dobrém se dohodli.
Ve válkách husitských stály Horaždovice
na stran Tábor.
Kolem r. 1458 dostaly se v držení Jana a Racka, bratí z Kocova.
Na prosbu posledního z nich potvrdil král Jií z Podbrad mstu pedešlé svobody a vydal jim povolení r. 1463 k odbývání jednoho trhu.
Také není VN-loueno, že týž Racek to byl. který tu na míst
dnešního zámku dal zbudovati tvrz.
míru, tak jak byl zavázán a
Ježto Racek nezachovával
okolní krajiny svou návštvou znepokojoval, ano pustošil, vytáhl proti

a také

vrn

ádn

nmu

r.

1477

slýchaném

Bohuslav ze Švamberka, když žalob}' poddaných o nek sluchu se mu donášely a po obléhání,

ádní Rackov

jež celý rok tr\'alo, tak sklíil

msto,

že

z

hladu na milost a nemilost

se vzdalo.

Rackovi panství strakonické bylo ovšem odato a pešlo prodejem
na Jana ze Švamberka, pevora to kláštera strakonického.
Ale ten dlouho je nedržel, nýbrž penechal je Ptovi Švihovskému z Risemberka. Tento potvrdil a rozšíil mstu svobody, ímž
loto znan na svém významu postoupilo.
Krom toho postavil klá-

nm

na njž pamatoval pnméen\-mi odka/y: v
nalezl
po své životni pouti koneného odpoinku. Chrámu ovšem nedostavl; íeprv synové jeho stavbu ke konci pivedli.
šterní kostel,
i

Spatn

vedlo se Horaždovick\'m

svémocn

ostýchali se
vajíce,

jednak

Vc
tím, za

rušíce.

i

I

od

nástupc tchto,
mstská, jednak

ne-

kleíi
je

neuzná-

poddaní všelijak utiskováni.

ím dále tím
mštan |)ožádán.

stávala se

nž

za

sahati na privilegia

více akutnjší,

až

svým rozhodnu-

císa musel mezi sporné strany

za-

sáhnouti.

Roku 1,^98 postaven byl v mst kostel sv. Jana Ktitele.
Za války SOIeté sedl na Horaždovicich Ferdinand Karel svob.
pán z Risemberka a ze Švihová. Ten súastnil se vzpoury proti králi
Ferdinandovi, jsa komorníkem krále Friedricha Falckého, pro niž propadl konfiskaci svého majetku.

Adama

Horaždovice pak [)rodejem pešly na

ze Šternberka.

Také

gen.

Buc[uoi poctil Horaždovice

r.
1619 svojí nemivelké ásti sjíáleno.
R. 1689 zuil ve
velikS' požár, který nkdy kvetoucí msl«
promnil z velké ásti ve spáleništ.
Rodina Šternberk vládla tu do r. 1708. Pak následovaly nkolikeré zmny, jichž vyítati nemíníme, až r. 18'^0 prodány liyly Horaž(fovice Rudolfu knížeti Kinskvmu ze \'chynic.
Z Horažovic pustíme se do kraje.
Tižn od Horaždovic za ekou od lesa eeného Slavník usmívá
se na nás kostelík sv. Anny, pi
od nepamtných dob nachází
se pramen, jemuž lid pipisuje léivou moc. Díve toto místo tšilo
se vtší pozornosti pro svou znamenitosl než v dob nynjší, kdy
rozhlášenost ta valn již pobledla.
Kostelík byl tu zbudován nkdy v XVI. stol. Když msto r. 17.5!,
chtjíc využitkovati této léivé vody. vystavlo tu lázn, nehtl
patron zstati pozadu a dal kostelík
opraviti.

lou

cis.

návštvou, za

hr.

msto vydrancováno

níž

a

z

mst

nmž

i

pimen

Odtud navštívíme místo Svat o pole, kdež za nedlouho kroky
naše se zastavují.
Ze Svatopole dáme se pes Veechov, Kale ni ci, Kejnici,
Karl ovce, obce to vesms bezv\'znamné,
jinak dosti znané, do
Boubína, odkudž nastupujeme zpátení cestu do centra našich vycházek, do Horaždovic. abychom po oddechu podnikli výlet na nedalekou starobylou

a

PRACHE. \'e výši 85 m nad ekou Otavou zvedá se tato se
zbytky b\'valého župního hradu, založeného dle povsti v X. století
Boivojem

I.,

dle

Zižkou rozboen.

nho

obdržel celý kraj jméno své.

Zámek

ten

byl

—
Svihovský

Plita

obnoviti, ale

nikdo

již

z

pedasná
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Risemberka chtl asi r. 1500 tento zámek opt
jeho smrt pekazila jeho plány. Od té doby

na obnovu zámku nepomyslil a tak zpustl docela.

Ze 2l)yl\xh hradeb vyniká zbytek vže.
Šumavu. poritM Otavy a na Brdy.

Na vrchu

nalézá se

rovnž

s niž krásný'

rozhled na

starobylý koste! sv. Klimenta. devátý

chrám kestanský v Cechách.
Odtud dáme se zpt na silnici, jež v brzku i)ivádí nás do \'elké
Hyice, která od Malé Hyice Otavou jest oddlena a do vesnice
Hejn, již jizliví jazykové obdaih' píhanou , Bláznivá Hejna".

li>

Fot. Jar. John.

HR.AD R.\BI

(011

JIHOZÁPADU).

Z Horaždovic vede kroky naše krásná
<1<)

RÁBÍ, jež u paty Cepického vrchu
dov, které

památce

ponkud zmínky

sv.

j

i

úad

pkn

pes Bojanovicc

a stanici

fid.

rak.

jesl

rozloženo.

vyítáme

naší zasluhují,

Jana Nepomuckého, školu,

ijerka. pošt. a telegr.
(

silnice

msty se

statek se

stát.

Z

bu-

kostel zasvcenS'

dvorem

hr.

Lam-

dráhy Zichovice-Rábi

hlava — Domažlice ).

Z nerost, které mají |)ro tuto krajinu znanš' hospodáský \ýznam, uvádíme zvlášt vápenec, který tu a \' pilehlém okolí se nahojn pálí.
Kdo jednou
tyto koniny zavítá, necht neopomene navštívili
ruiny hradu Rábí, jež opodál mstyse se nacházejí. Ruiny stojí

chází a

\-

opravdu za prohlédnutí.

Isou dosud

pes všechnu nepíznivost

pí-

:

rodních živl dosti
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dobe zachovalé

vatele zvyklého dívati se

již

a iní svým vzhledem na pozorona podobné památky dojem mohutnosti

a starobylosti.

Xeni divu

tudíž, že

hrad

právem nejen k nejprvnéjším

dle

doby svého vzniku |)0ítán

hradm eským,

nýl)rž

i

k

bývá

jednm

z nej-

vtších a také nejmohutnjších.

Kdy hrad

\'

tchto místech byl založen,

nedá se pro nedostatek

Fot. Jar. John.

VCHOD

pramen

dobije zjistiti;

vku.
Nynjší

iio HK.\I)U Iv.VHl

hádává se

obyejn

na druhou polovici tiná-

ctého

náze\' Rábí pro hrad tento jest

V

prvotních dobách slul hrad tento Mladý
držitel jeho. jež psali se „z Potenšteina".

Jak dnešního názvu Rábí hradu se

data

dostalo,

tento zatlail do pozadí pojmenování „Mladý

ovšem pozdjšího.

Potenštein
anebo

Potenštein',

a

to

kdy
není

dle

název

nám

dosud pi skouposti zpráv známo.
Další osudy hradu dají se shrnouti asi takto

Když rod Potenšteinský vymel, nezanechav mužského potomka,
pana z Risemberka, jehož svazky píbuzenské
k rodu Potenšteinskému úzce poutaly.
dostal se hrad v držení

—

13f>

—

Kdy/ za Jana z Kisemberka, jenž Husitm nebyl naklonn a kde
mohl loto nepátelství své vfii nim dával na jevo, poala kolovati po celém kraji Pracheském poplašná zvsf. že slepý Táborský
hrdina Žižka po sboení klášter Milevského a Nepomuckého má namíeno na Rái)í, tu mnohé osol)y duchovni svtské snášely na hrad
jenž \- oích jejich pokládán byl za nedobytný, veškery skvosty své,
jen

i

i

jak
iut. Jar

John.

od

zlata

a stíbra, tak

i

(Irahokam, doufajíce pevn.
že tu budou ])ed slídivými
Tábory v nejlepším úkrytu a
v dobrém bezpeí.
\'

brzku se ukázalo, že

pedtucha ta nebyla klamná.
Jednoho dne byl slyšán veleljný zpv Tábor: ,Kdož
jste

Boži bojovníci", do

mísilo

se

nhož

inení válených

\()z Zižkových, který již již
kde zatím vše

se blížil k Rábí.

chystalo se

k

zoufalé

obran.

Ale ukázalo se brzy, že
hrad nedá se dlouho udržeti,
zxlášt bylo-li dol^ýváni jeho
od tak vyškoleného váleníka,
jakým byl Žižka bez odporu
sám, ízeno. A skuten netrvalo to dlouho a hrad padl
r.
1420 do rukou Zižkových.
Bojovníci Zižkovy vykonali v hradu pomstu na 7 ne.\AI)\-OI<l

llk.ADU R.\BÍ.

návidných knzích

a mniších,

pipravivše jim Husv osud
Kostnický. Z hojné koisti, která jim v hradu padla za obt, vzali
sebou pouze zbra a rozlinou zbroj, dále kon a hotové peníze. Ostatní
poklady, které tu nalezeny, dány ohni na pospas. Na to odtáhli.
V ervenci r. 1421 pi druhém dobývání hradu, pišel Žižka
k vážné nehod, která pro nho mla za následek ztrátu druhého oka.
Postelen byl totiž do tváe tak, že zástel uvázl mu v oku ješt zdravém, tak že oslepl
na toto.
Pi ruinách hradu Rábí nachází se filiální kostel Nejsvtjší Trojice, postavený v gotickém slohu r. 1498 od pana Švihovského z Risemberka lýž byl r. 1786 od knížete Jana z Lamberka
obnoven.
i

;

pimen

Z Horažciovic dostaneme

smru

ve
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se za

'|^

pímou

hod. |)ohodlnou,

cestou

scvernim k Plzni vedoucí na

VELKÝ BOR. Jest to msto se zíceninou mohutného hradu, v dobách husitských znan dležitého.
Zevnjší jeho hradb}' prostíraly se až k nedalekému rybníku,

je-

muž potok Velkoborský vody svoje svuje, aby pak posílen mohl
odtud voln dále vinouti se zelenými hiinami.
Všimnme si nyní východní strany zmínného návrší.
Tu nachází se starobylý kostelík zasvcený památce sv. Jana
kter\' se jako farní pipomíná v aktech r. 1384 a
1409.
Za
husitských válek byl zpustošen a katolický duchovni z nho vypuzen.
Kostel zstal pak bez duchovního správce až do r. 1719, kdy fará
opt tu byl dosazen.
Kostel sv. Jana Ktitele byl zbudován ve slohu gotickém. Ale
našim nedochovalo se z nho nic více než toliko presbyterium,
které pi ohni zpsobeném bleskem vyrváno bylo rukou lidskou z pla-

Ktitele.

asm
men

rozpoutaného

živlu,

ímž zachránna

dnešku

starobylého kdysi kostela.
Od tohoto kostelíka na sever prostírají se
chaloupky jakožto ást vsi. na níž \'elk5' Bor z

kdybychom

aspo ást

mén

více

msta

tohoto

úhledné

poklesl.

nevdli, že Velký Bor skupoddanslwm, mohli bychom
také
v názvech, ovšem ojedinlých, spatovati existenci nkdejšího msta.
Tak hned sousední luka zv. ,Pod mstem" vydávají svdectví o bývalém mst, které ovšem pedasn s povrchu zem zmizelo, jakož
„Dlouhá tída" anebo název „Krátká tída" zbytky to býval\'ch ulic
mstských ukazují nezvratn na nkdejší msto.
I

tené

byl

mstem

dle listinných zpráv

a to

mstem

i

i

O osudech msta víme tolik, že r. 1420 na podzim vytáhl Žižka
Tábora se svými bojovníky proti Velkému Boru, který nemoha
odolati útokm na msto podnikaným, vzdal se Žižkovi patrn z nez

dostatku potravin.
Žižka s hradem nedlal dlouhých

okolk;

dalt

jej

bez

milosti

vypáliti.

Pi té píležitosti dotkla se zášt Tábor ženského kláštera ádu
maltézského, jenž byl
zpustošen a v ticetileté válce zašel docela, podobné jako hrad tu stojící.
i

znan

Qdtud pes Holkovice
C ha novice, kde kroky naše
stel,

Pov5'šení sv. Kíže,

a blízké

Dobrotice

se zastavují.

kter\^

se

již

r.

stihneme vbrzku

Tu zajímá nás
1384

v listinách

farní

ko-

oznauje

jako farní.

V
se

kostele tomto nachází se obraz sv. Jana

obecn

Nepomuckého, jenž
Z Cha-

považuje za tvorbu mistrovského šttce Žkrétova.

—

—
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novic provází nás na pl cest pijemnx' chlad lesni. tak že v brzku
dospívámt* do Nové Vsi. aniž bychom jakékoli únavy pocifovaii.
Odtud jde to vesele dál.
Brzo míjíme znanou obec Resanice, kde škola, mlýn a fid.
dvr hrab. Boos-\\'aldecka a vstupujeme po njaké dob do Kótou n.
nijak sice pozoruhodného, ale za to výstavného.

Z obce

této

Desfours
jsme

a

nastoupíme pes Oselec (též Voselec) Lažanv.
cestu zpátení do Velkého Boru. odkud i)rve

Újezd

vyšli.

Odtud po nutném odpoinku zamííme polní cestou pes Lhotu
H or aždo v ickou. nepatrnou to visku, do Tebomyslic. Z ddin}této po prohlídce kaple P. .Marie a dvora knížete Kinsk\ho vydáme
se na další pout do znané obce Boru Malého, na KW dom ítajícího, jenž leží na potoku Maloborském a na silnici do
Klatov ve-

Z budov,

doucí.

které tu

ponkud mohou pozornost cizincovu upouMaí Magdaleny a školní budovu.

uvésti dlužno farní kostel sv.

tati,

Neho

pozoruhodnjšího

marn

bys

tu hledal.

Píjemná silnice vede odtud kroky naše dále do kraje, tak že,
než se nadjeme, blížíme se již k úhledným Hradešicm. pes 70
dom ítajícím. Pout naše blíži se již kvapem ku konci. Jdeme pes
Cernec, Vlkonice. obce to bezvýznamné, do Budtic. poblíže
nichž nachází se vrch Žbán, 544 m vysoký. Budtice jsou znaná
obec,

spoádaná, ale jinak nezajímavá.
Co možno piísti jim k dobru, jest
\'

a škola.

bách

ml

tak

jakost.

i

znaný hospodáský význam,

tu

Z Budtic pivádí
o

nmž

již

Odtud

chzky

farní kostel

blízkosti vsi nachází se vápenec,

silnice

silnici

kraje

pes Bojanovice

pro

svoji

Rábí.

Hyici vracíme se
dojm, jež jsme tu byli

zažili.

zvolna

do

byli zmínili.

a Malou

Hoovického, tšíce se

vvdatnost,

mslyse

kroky naše

díve jsme se dostaten

jak

Petra a Pavla
v dívjších do-

sv.

který

z

z

ob-

Joza Bohá-Zelecký.

LXVI.

OKRES BLATENSKÝ.

z Horaždovic spcháme, abychom v nejbližši dob pookáli zase
ve starobylé Blatné a její širém okolí. Jdeme známou cestou pes
Velk\> Bor, míjiifie nedaleké Sviratice a první zastávku v okrese blatenském iníme ve
Málkov, malé to sice vsi. ale nic-

Lnáském

mén

útulné.

-
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Odtud spjeme dále k Vrhnu, a kolem nkolika rybník,
jeden sv5'mi

znanými rozmry pozornost

lesem vedoucí, která uvede nás do místa, jež
sídlem nádhery milovnych velmož eských. Jest tu

silnici

BLATNÁ. Msto leží nad ekou
pes 320 domv a 2*^)83 obyvatel

sítání

Z
•

r

,•

»•

.

vzetí P. Marie, jehož

nem

jest

svob.

nichž

Má

Oslavou.

bylo druhdy

dle posledního

národnosti eské.

budov

vynikajících

msta uvésti možno gotick}^
dkanský chrám Nanebe.

z

naši upoutá, ocitneme se na

1

•

Fot- Jaf- John.

patro-

pán

Hild-

prandt. který právo praesen-

taní vykonává stídav
skupem budjovickým.
loto hlásá

Bavor

dodnes

s bi-

Dílo

pi pán

ze Strakonic duchov-

ní stránku jejich poddaných
a charakterisuje je jako šlechetné podporovatele staveb,
které jejich nákladem na rozsáhlém zboží jejich byly
podnikány; chrám sám je\
i

známky XV. vku.

\'

nm

nalézá se hrobka hrabat Roz-

dražovských. pozdjších to
držitel Blatné a náhrobky
hr.
z

Kolovralv a pana Lva

Rožmitála.

Uprosted velkého
níka

,

Topi" zvaného

ryb-

NA.MÍ-:.S||

\

líl.AlM

stojí

zámek, jeden z nejkrásnjších a nejpamátnjších v Cechách.
\'njší tvánost zámku tvoí násep, který' podkovovit nad klidnou hladinou rybniní se zdvihá a ostrov zámecký až k místu, kde kamennýmost pístup ku brán vžní umožuje, objímá. Také zámecká budova
má rovnž podkovovitou podobu. Doba dávného poátku jejího nedá se
našim vky zajen tak hladce poznati ze zbytk stavby, jež
chovaly. Z etných zbj^tk zdí z pradávné doby pocházejících, mžeme
se toliko dohadovati, že hlavní trakty zámku náležejí dle všeho nejspíše dob. kdy sloh gotický poal se snoubiti ponenáhlu již se slohem
starožitný

asm

renaissannim.

Za

nejstarší hradní

v ssutinách.

jež

ást možno

pokládati onu zed. dnes ležící

nachází se na stran severní a nese na

sob

již

stopy

-
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ncsporn na prastarou skla(ll)ii
známek jako erb, oken. íinis a pod., neiki
takové, jež

ukazuji.

se

Dle tehdejších

he/jjcn

a

neomvln

stanovili dol)a jejich vzniku.

Jinak jest tomu

ješt mnohé

již

u

vže

a hradní kaple sv. Ondí-eje.

dávnovku,

Tv

uka-

ehož

bezpochvb\' uzavíti mžeme, že pánové z Rožmitáiu nejen tyto ásti, nýbrž také celý
ostatní zámek ve II. pol. X\'. vku skoro zcela nov zbudovati dali.
zují

Fot. Jar

zbytk}-^ staviiv

John.

ZÁMEK V
Ješt roku
kamenné zdi. o
povésti byly

Jak vidti,

od

máme

nichž

kdy

BL.\TNE.

míst zámeckém

1786 stály na

dv

Schaller ve své Topografii

okrouhlé, vysoké

se zmiuje, že dle

Venuše a Neptuna v pradávných dobách zízeny.
tu

Je-li tato trest

lovala-li

z

co initi

s

povésti jen

mythickou povstí.
Schallerovým.

irým výmyslem

skuten podobná povst

o i)úvodu

dotyných

i

zdí.

konení

nám povdomo.

V zámku nachází se mimo jiné mnoho krásných maleb a rozliných obraz ceny nestejné a znaná bibliotéka, kterou krášlí výbr
cenných dél v prvé
ovšem nmeckých; také francouzská a an-

ad

glická literatura jest tu

k

etn

zastoupena.

Pi zámku nachází se nádherný anglický ])ark. který adén bývá
jednm z nejkrásnjších v Cechách. Park tento ješt v XVII. století

náležel k nejkrásnjším a nejbohatším oborám, jakými

dobou se pochlubiti mohla. Zvi^e všeliké

zem eská

tou

byla hojnost veliká, jak
pro zálibu a vyraženi, tak
pro užitek. Památným jest zde velký dub,
snad nejstarší v Cechách, pod nimž prý druhdy sedávala sliná Jana
z Rožmitálu. chof slavného Jiíka Podbradského.
Zámecký ostrov
spojuje s parkem dlouhý most. ponejvíce z dubového di^eva zbudovaný.
i

Kot. Jar.

John

tu

pocházel z rodu pán Bavor ze Strakonic. Tohoto \ vz Blatné a po ném
ze Strakonic 1374—1403,
ktcr\''2 zapsal se v pamt tehdejších
jakožto jeho poddaných
tím, že udlil vzmáhající se obci první svobody, ímž bezdk}- uspíšil
o nkolik desítek let její rozkvt.
ze Strakonic uschla tu ratolest pán Bavorv a dominium pešlo na jeho synovce Zdeka z Rožmitála, který již za živobytí svého ujce tu pohostinství sdílel.
2van\-. jenž

stiídah

Benk
oban

Vilém

Bekem

Zmna

lato vedla k tomu. že pánové z Rožmitála peložili své
do Blatné. Ddicové Jana z Rožmitála Lev a Protiva bvli
velmi bohatí na statky vezdejší, které za jejich panství velice se rozhojnily. Zdenk, syn Lva. zddné panství otcovské rozmnožil ješt

sídlo odtud

znanou mrou o nové a nové statky. Týž potvrdil také r. 1489 dosavadní svobody obce Blatné, vymohl ji výroní trhy a penechal jí
pivovar a rozliné ddiny, ímž k blahobytu obce šastné základv poZe to byl pán mysli velice zbožné vidno z toho. že zídil pi
ložil.
stávajícím tu kostele dvoje kaplanství: také podailo se mu pro jeho
pobožnost pohnouti papežskou stolici, že chrámu Pán v Blatné udlila nkteré výsady. Úad purkrabský'', který zastával, stál ho veliké
finanní obti, k emuž ješt napomáhala jeho nehospodárnost, tak že
statky, po pedcích svých zddné, dluhy znan obtížil.
Dluhy tyto
celou svoji tíhou dolehly pak na jeho nástupce a syna, jménem Adama,
který njaký as tu vytloukal klín klínem, až nucen byl pro velikou
zadluženost jedno panství za panstvím z ddictví otcova prodávati,
a-li

již

ped

tím

díve vitelé svémocn ku nkterým statkm

Tak setkáváme

se v Blatné s

novým

její

držitelem,

nesáhli.

Adamem

ze

od vitel Adamových, kteí k uspokojeni svých
znaných pohledávek Blatnou ujali, koupí pešla. Ale ten dlouho
o Blatnou se nestaral, nýbrž r. 1555 prodal ji Katein a
epickým ze Sudome. Po nkolika letech stala se paní Blatné Kateina
sama a provdavši se za Zdeka ze Šternberka, postoupila tomuto
1560 Blatnou v užívání. Po jeho smrti mla Blatná pipadnouti dle
r.
prá\ a a spravedlnosti jeho pozstah''m synm, ale nestalo se tak. Xejxivdomo, zda uskokem i jiným zpsobem stal se její pánem Jan
hrab z Rozdražova.
Šternberka, na

nhož

Ann

Poruníky nad

starší z Lobkovic a
v letech 1589—95 rozmanité
milosti udlili. Poslední zjednal Blatné pov\''šení za msto r. 1601.

Oldich

Felix,

špatn
|)r()

sirotky tohoto byli

syn jeho,

kteí

Krištof

obanm

vedlo se Blatenským za Janova syna Václava, jenž byl
katolické pesvdeni trnem v oku protestantským

s\ojc píisn

za vypuknutí odboje. Tu Blatná, tato .skála moem kacíským
obklíená", jak kdosi pípadn ji nazval, doznati musela, jsouc též
pnsn katolickou, mnoha píkoí od vojska stavovského. Po jeho smrti

siavm

r.

1623 ujal se
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otcovského dédiclvi Franlišek Ignác,

za

nhož

zase

pedešlých letech utrpné, poaly se znateln zacelovati. Ten
umírá a Blatná pechází na Jana Františka Krakovského, hraKolovrat, který však Blatné dlouho nepodržel, nýbrž prodal ji

jizvy, v
r.

1691

bte

z

Ernestin, hrabnce Serenyiové

roz. z

Lowensteina.

Za vlády Serenyiv Blatná tšila se znanému blah(»l)ylu a rozkvtu, ježto Serenyiové o msto poddané nestarali se nijak macešsk}'
a pi každé píležitosti dobrotu srdce svého poddaným osvdovali.
Roku 1798 koupil Blatnou Václav svob. pán Hildprandt z Oltenhaus, jehož rod jest tu pánem až po naše dny.

Msto Blatná jest djinami chudé. Za náboženských boui, jež
v Cechách vzplanuly v XV., XVI. a XVII. vku, vždy obyvatelé Blatné
osvdili se jako vrní s\-nové církve katolické, kteí odpadnutím od
víry katolické k husitismu a protestanství nedali se niím a nikdy
zviklati.

Za tuto svoji vrnost
Tak papežové Alexander

dostalo se jim

Lev X.

i

se strany papežské uznání.

všechny
na všechny Mariánské slavnosti, církví
ustanovené, smli konati zpívané služby Boží. spojené s plnomocn\'mi
odpustky a slavné procesí.
tvrtky v roce a

krom

IV. a

toho

udlili jim milost, že

i

Brzo po vypuknutí 30leté války pitáhl ozbrojený zástup, rekruse z okolních ddin, ped Blatnou a snažil se pemlouváním a
když to nepomáhalo,
hrozbou pímti obyvatelstvo, aby se k rebellm pipojilo a králi poslušnost vypovdlo. Ale pokus tento špatn
se jim vyplatil. Obané blatenští po
uinili výpad, vrhli se na
pemlouvae, jež dílem pobili a dílem v rybníku, poblíže Šibeniního
vrchu se nalézajícího, potopili. Xa památku toho inu rybník onen
poah lidé zváti „Topi".
Z privilegií, v\''sad a svobod msta Blatné, známe nkolik \íce
tující

i

úad

mén

zajímavých.

Zdenk

a znovu v\''Blatné svobody a v\''sady, dané a propjené jim od ujce svého
ze Strakonic. Král
Vladislav II. udlil blalenskj^m na prosbu Zdeka Lva z Rožmitála
r.
1502 první dva jarmarky, kterážto výsada motivována v listin ze
22. bezna tak. ,aby prý po škodách, které nedávno skrze ohe vzali,
opravovati a bohatnouti mohli.'"

slovn nadal

z

r.

Rožmitála a na Blatné obnovil,
1489 poddan\''m sv\''m

potvrdil

msteka

Beka

popává jim Zdenk Lev z Rožvystavli a plat z nho jim nezvtšuje. Spolu
udluje jim hned právo ku stavb druhého obecního pivovaru a právo,
že mohou luka a pole s platem k obci užívati, jakož
rybníky a haltve k užitku obce zizovati.
Listinou ze dne 14. dubna 1513

mitála pivovar,

jejž si

i

—
Císa Maxmilián

v

II.

potvrzuje výsadu Vladislava
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listiri.

-

„purgmistr a konšelé" v obecních potebách

Císa Rudolf

dubna

\S<>1.

1514. dle níž

mohl

datované ze dne

a dále výsadu

II.

z

r.

14.

erveným voskem

peetiti.

Blatensk}>m všechny výsady,
privilegia a svobod\% kterýchž až dosud nabyli a povyšuje Blatnou
za msto na pímluvu pana Voldicha Felixe z Lobkovic.
II.

r.

1601

potvrdil

Za císae Leopolda I. byla Blatná r. 1680 formáln na msto povýšena, pi emž obdržela znak od pravého rohu k levému pidlenx'
štít,
v jehož hoejším zlatém poli jest erná hlava svin, v dolejším
pak erveném lev stibrnx' o jednom ocasu, kráející v právo.

Císaovna Marie Terezie propjila mstu 26. bezna 1757 dva
nové jarmarky, což císa Josef II. potvrdil. Císa František I. listinou
ze dne 22. listopadu r. 179.Í potvrdil všechny svobody msta Blatné.
\'

Blatné se narodil a

Koubek, jehož hrob

krášli tu

zemel eský

pkný

spisovatel Jan

pomník; Blatná

Pravoslav

jest též

rodištm

F. L. \'orIíka a K. vStrakatého.

Skutenou

zvláštností, s jakou se v Blatné shledáváme, jest veprostranná stodola, již dal zíditi tehdejší držitel Blatné, hrab
František Ignác z Rozdražova na sklonku X\TI. století. Nachází se
u dvora panského a poítána bývá k nejvtším stodolám v Cechách
vbec zbudovaným. Škoda jen, že blesk, jenž r. 1841 do ní udeil, za-

liká,

znan

pálil a

ji

poškodil.

Thoovicm

Cestou z Blatné ku vsi
jdouce, pijdeme za nedlouho k rybníku, uprosted nhož nachází se kus pole, asi po 3 korce
obnášející.

Nezvyklý zjev len

jest turistovi

nápadným

a ptá-li se, jak

do rybníka se dostalo, odpoví mu venkovan
_To je pole
ertovo!' a vypravuje beze všeho další: ,Stal se vám to s tímhle
polem divn5" kousek, skoro k neuvení. Ped dávnými lety bydlel
tuhle v levo v tom mlýn, íkáme tam .Na Dolejším", mlyná, který
znám byl široko daleko jako zaklína pekeln\''ch duch. Kdysi stalo
se, že na rychlo musel z domu odejíti a ve kvapu nevzpomnl ani, že
zanechal knihu, z níž své árj^ o citování duch erpal, otevenou na
okn ležeti. Po odchodu otcov pitoil se ke knize dvanáctiletý jeho
synek a dal se do tení její. Jedva však peetl jen nkolik slov, bylo
v šaland ert, jako když nabije. Než-li se hoch z leknutí svého mohl
vzpamatovati, již erti tu byli s otázkou: ,Co porouí pán V

to pole

:

Pozd vzpomnl si mlyná, že kouzelnou knihu nechal ]cn lak na
zdabh doma ležeti a co mu nohy jen stail\% pádil do mlýna, kdež

vdl

hned, kolik uhodilo.

erty

již

Já vám porouím." kikl prý na netrplivé
ve dveích, .abyste mi támhle do prosted rybníka penesli
ti korce pole." Salanda na ráz se vyprázdnila, erti dali se do práce
a než se mlyná nadál, bylo prý pekelné dílo dokonáno."

-
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Z Blatné k severozápadu pes Thoovice, znanou to obec,
sv. Václava a škola, spjeme dále silnicí ke Lnám.

kde kaple

Thoi^ovic spatujeme nkolik znan\''ch rybník, z nichž uvádíme
Velký Thoovick\'" ve vS-me 69 jiter a „Radov", ve v\''me 79 jiter

L'
,

jako nejvtší z nich.

Tak

za dojmu docházíme

Lnáskému,

ke klášteru

jenž asi

minut od mstyse Lnáí na pahorku se rozkládá. Pokud nám známo,
dal klášter zbudovati r. 1689 Tomáš Zacheus. hrab ernín z Chudenic
a povolal do nov zízeného konventu mnichy ádu sv. Augustina.
Rád tento vznikl r. 1256 spojením rzných poustevník v eholi
sv. Augustina. Pro mnichy ustálil se název Augustiáni i bosáci.
10

Pi kláštee na vrchu mezi erární a okresní silnicí spatujeme
míst stávala druhdy kaple s poustevnou,

kostel sv. Trojice, na jehož

r. 1599 Volf Novohradský z Kolovrat s manželkou svou Juditou dal
vystavti. Kaple byla r. 1666 zboena a na míst ní dala Ludmila
Watisiavka z Mitrovic vystavti kostel v té podob, v jaké ho nyní
spatujeme. Císa Josef II. povýšil ho na farní.

již

Odtud po

LNÁÍ,

má

153

10

minutách dospjeme mstyse

ležícího

dom

1120

na erárni
obyv.

silnici

vedoucí

národnosti

z

eské

Písku do Plzn. Mst}'s
a

rodištm

jest

spiso-

vatele Fr. Kotta.

Uprosted hbitova nachází
novjší;

již

r.

se

1350 stával na tomto

filiální

míst

kostel sv. Mikuláše z

zámek s kapli sv. Josefa a sv. Anny, dvr ve
pivovar a parostrojni lihovar, majetek to svob. pána

leží

K

farní kostel.

výme
z

doby

panství ná-

305 ha,

Liigenau.

Lnáe (nm. Schlusselburg) byly asi pvodn sídlem rytí ze
Lná. kteí mli ve svém znaku klí, kter\'' dosud spatiti možno na
zámeckých dveích. Rod tento vymel nepochybn ješt v XV. století.
Zámek zdejší ukazuje sv\''m architektonick5'm rázem, jmenovit
svojí pravidelností a tyhrannou stavbou na dílo XVII. století.
Ku brán vede nás most, nkd\' zdvihací, jenž spoívá na tech
pilíích a jest okrášlen 8 sochami rozlin5'ch svatj^ch. Nad branou
zíme v právo na zdi vymalovan\^ klí znaných rozmr, v jehož
kole Panna Maria. Odtud pr\^ nmecké jméno zámku „Schlusselburg."

nm

následující povst:
Lid tamní bájí o
„Na míst, kde nyní Ináský zámek stojí, bylo jind}^ pole. Stalo
se jednou, že když orá na poli tomto oral, zlatý klí s Pannou Marií
vyoral. Ješt nyní nad branou a znakem linkerské rodiny jest andl
držící klí zlat}' v ruce. Nález ten byl prý držiteli Lná donesen, kter}'
na tomto míst zámek vystavl a „Schlusselburg" nazval."
Ve východním poadí tykídlového zámku jest kaple sv. Josefa.
Po obou stranách zámku jest anglická zahrada, která se prostírá až

-

-

146

ku kapli mešní sv. Anny; kaple tato založena byla
znovu ve svých ástech opravena.

Xa

severní stran

ješt zbytky

staré,

zámku

nkdejší

blíže pivovaru

r.

I7CXJ

zachovaly se

r.

1840

dob

naši

a

tvrze, která tu stávala.

Asi ','4 hod. za Lnáremi k severovýchodu jest rozsáhlá, bahnitá
panská louka, zvaná obyejn .Jezara". Ped dávnými asy mlo zde
být jezero, lesem obrostlé. Nedaleko odtud jsou

KASEJOVICE; msto ležící na malém potoce a na silnici vedoucí do
Nepomuku. Má 318 domv a 1614 oby v. národnosti eské. ^' míst
farní kostel s\'. Jakuba, pi nmž se již r. 1384 pipomíná fará. 5 i.
obec. škola, poštovní a telegrafní

stanice a

j.

V

Kasejovicích

výroba hrníského zboží a kamen a tovární výroba obuvi.
robky vyrábjí dva ml\'-ny.

kvete

Mouné

vý-

Z historie známe: Ivasejovice se pipomínají již r. 1264. Nejstarším
držitelem jejich byl. pokud z listin známo, rytí Protiva, který tu na
tvrzi r. 1386 sídlel.
A' X\'. století sedla na Kasejovicích Anna
provdána byla za Zmrzlíka ze Svojšína.

\'tší výsady obdržely Kasejovice
berka, pána na Blatné a
z

Mitrovic,

Lnáích a

r.

r.

1.S76

od

Kasejovic.

z

Adama

která

ze

Štern-

1661 od Alex. Vratislava hrab.

pána na Lnáích. Právo na trhy vxTOní udlil Kasejovicm
I., r.
1677 Leopold I. a r. 1725 hrab. Marie

1530 císa Ferdinand
Jos. Khiinigiova.
r.

l^ro úastenství své na , ohavné rebellii". jak zván byl
odboj stav esk\''ch proti Ferdinandu IL, byly Kasejovice
skoníiskovány a r. 1661 ztratily právo várené.

msta

Valná ást
uvádí se jako

velik\'-

lehla nkolikrát

popelem: zvlášt požár

tehdáž
1623

r.

r.

1791

a zhoubná-.

Kdy Kasejovice na msto

byh' pov\'šeny a znakem obdaeny,
Pouze toUk víme bezpen, že nkdy k roku
1308 byly již mstekem. Pravd však se podobá, že k tomu došlo
teprve r. 1631, jak tomu mstské peetidlo do nedávná užívané nasvduje. te se na
latinskj' nápis: ,Sigillum majus civium de
Cassegehowicz', což po esku zní: peeí vtší mšfaníi z Kasejovic.

nedá se správn

zjistiti.

nm

Znak mstsk}'
stíbrná hradba

se

mstská

popisuje
s

zavšena míž. Nad branou zdvihá

v poli modrém nachází se
a branou otevenou, ve které jest

takto

cimbuím

se z

:

hradby

bílá.

tyhranná

vž

konitou sedlovou stechou, zlatou makovicí a jedním oknem tyhranným.
Opodál Kasejovic jsou lázn zvané -Na Bouku", pi nichž
kaple sv. Vojtcha.
s

-
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Z Kasejovic pes ponkud

vzdálenéjší Budislavice. kde farní
vozovou cestou dostaneme se v brzku do
Mladého Sm olivce, ležícího na potoce .Vražda", nad nímž obec
stejného jména, s kaplí sv. Vavince a allodiální dvr svob. pána
z Lilgenau ve výme 230 ha. Opodál 2 mlýny .Lomnický" a „Sykostel

sv.

a

Jilji

škola,

bhkv".
silnicí k severozáp. mírn stoupající spjeme k Radoznaným obloukem pak k iihov5'chodu do Starého SmoZde kaple Pozdvižení sv. kíže, škola a panský aliod. dvr ve

Odtud

šicm.
lí

vce.

výme

a

143 ha. Blízko odtud jsou

HVOŽANY. Mstys
kopa,

který se

Beneš

z

již

Temšína

jiných dobrodiní

Dále

jest

r.

tu

kostelem Navštíveni P. .Marie a sv. Projako jarní uvádí. Tomuto kostelu udlil
spolu se svou manželkou Markétou, vedle mnoha
1408 nkolik sousedních ddin k výživ kaplana.
5 t. škola, mlýn, pošta, allod. dvr a etnická
s

1.384

r.

stanice.

Z Hvoždan pes Bezí a Zahor ice dostaneme se do Lná.
Od Lnáského kláštera pivádí nás okresní silnice k severových. se
obracející do znaných Kocelovic. kdež filiální kostel sv. Bartolomje, škola a dva mlýny. Nedaleko Kocelovic na právo od silnice
.Knžský vrch". 519 m vysokS'. Jdeme dále a na levo od silnice zíme
ddinu Hornosín. samotu Hut a dále msteko

BLICE. Má

171

(lom

1117

a

kostel sv. Petra a Pavla, škola,
kostel byl

již

Blice

jako farní r. 1384 uvádn.
ve znaku dva kížem

mají

uprosted na právo
ze

Lná

v XVI. století páni

Z Blic pes

raova

a

Lná

vystídali tu
z

položené klíe

obnaženým meem, který

s

jedním,

všeho tehobci vedle mnoha jiných svobod udlili.
na poátku XV. století páni z Blic a tyto

stojícím,

dejší držitelé páni ze

Pány

oby v. národnosti eské. X míst
mlýn a dvr. Tamnjši farní

pošta,

dle

Bšína.

Zavší n.

vzdálenjšího

samotu

Lopatám u

Chlumu, odkudž

za

do blízkého P anedlouho stihneme

Blatnou.

Lná možno navštíviti Kadov. P4 hod. jihojižn od Lná
jenž nachází se na silnici vedoucí do Horaždovic. Farní kostel
ku poct sv. Václava postaven\', má svoji smutnou historii. Založení
jeho klade se obecn do roku 1384. Za husitských válek byl oloupen
Ze

ležící,

a

valn ve svých prostorách

až do

r.

spustošen, ve kterémžto

stavu

zstal

kdy tato stavební památka šerého data k okrase obce
byla obnovena a tak od zkázy zachránna. \' míst pipo-

1757.

pimen

míná se v dávn\''ch asech tvrz, která byla pvodním sídlem rytí
z Kadova. Kdy tvrz ta zašla, neznámo.

—
Od Radova obyejná
pivádí nás do

cesta

Bezdkova,

u
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vozová k severozápadu zahýbající

nhož nkolik

vbec

ryliník. jimiž se

celý blatenský okres honosí.

V Bcídkov
Bezdkova

filiální

kostel sv. Lorence,

k severovýchodu leží

dvr

a mlýn.

ddinka JZahoriky

Nedaleko

odtud nastou-

:

píme cestu do Hradišt a zpt do Lnár.
Sotva \\, hod. v\''chodn leží na vrchu Javor, jenž ve svém nejvyšším bod dosahuje 637 m v\'šky stejnojmenná samota, kde jest
sboená kaple sv. Matky Boží. Ta byla kdysi vyhledávaným poutním
místem, le za
Fot. Jar. John.
j
doby Josennské
r-

,

byla

zrušena.

Od

t

na

její

,

,

—

doby nikdo
obnovu neOdtud
pomyslil.
vede cesta kroky
naše pe s nepatrnou ddinu Tisov,
kde mlýn. lihovar,
škrobárna a dvr,
dále na Újezdec.
v jehož okolí zrcadlí se hladiny nkolika

rybník a

konen naRíšl.
ZBYTKY TVRZE V BUZlCICH.

odkud vracíme se

opt do Lná.
Od Blatn na jihovxchod leží Buzice. U vsi té nachází se
panská sýpka s vží zvaná obecn .hrad": zbytky tyto zstaly tu
jako reminiscence na tvrz. která tu kdysi stávala. Na této tvrzi sedli,
pokud nám známo, brati Pedota. eený Nmec (1384—1412) a Pesík
(1397).
Tyto vystídal v držení Bušek: t\'-ž ukonil také
mnoholeté spory o faráení v Paštikách, jenž odtud nkolik
lidi úroních ve vsi Buzicích držel.
Potomci eení Buzití z Buzic
pipomínají se tu ješt v II. pol. XV. stol., nebof dva z nich Václav
a Jan. pohbeni v kostele paštickém. Z Buzic pes Skalany spjeme dále do Paštik. Zde filiální kostel sv. Jana ktitele, postavený
1413.
r.
vicích. odkudž za
Odtud v brzku staneme v Bez
hod. stihneme opt Blatnou, s jejíž malebným obrazem neradi se
louíme.
Joéa Bohá-Zelecký.

Buzic

z

1412

r.

ddo

'

..

.

LXVII.

OKRES BEZNICKÝ.

Vzhru, milý tenái, vzhru na
znicil

další pout esk\''mi

Za hovoru cesta rychle plyne jako

potek,

nivami k

Be-

ten dovádivý, mile bublající

vinoucí se podle nás pestrými luinami, na nichž nádherná a

zele doplnná smsici všelikých kvt uchvacuje chodce zemdleného a posiluje dechem svým k další pouti po kraji, kter\- vstupem

sytá

svým chodci tak mile krásami pírodními se presentuje.
Tak plni dojm nepozorujeme ani, že v dálce již rýsují se zamlžené kontury vží a cel\> ten vpravd pohádkový' nádech upomínající
bezdn na fátu morganu, jež ranní mlha za pispní paprsk sluneních úchvatn tu vykouzlila, že ped zrakoma našima vyrstá
.

.

Cim

.

více se blížíme, tím uritjší se jeví tato ranní vidina, roste,

takka nenadále, tenái, vyhoupne se jakby z mlhového
udiven\''m zrakem tvým památná Beznice a celé její
pkné okolí, poseté tu onde útulnými vesnikami s pívtivými, namnoze jen ješt s doškovými stechami. Dobrý venkovský lid vitá
poutníka a ty, vida tuto dobrosrdenost a nemaskovanost bodrých
mohutní, až

ped

závoje

i

venkovan jdoucích na práci, tím
šlený pochod po Beznicku.

s

vtší ješt chuti dáš se na zamy-

Tu ped Beznicí stane noha t\á, ty nasloucháš opodál arovnou
hudbu pírody, jak dovádiv\' vtérek pohrává si v korunách strom
a tento jejich šelest stupován}'- melodicky mnoh\''m ptaím hrdélkem
za ranního ticha rozkochává duši tvou a unáší ji ve vzpomínkách do
dávného stedovku, kdy kolem místa, u nhož nyní rušný život se
probouzí, mrtvý vládl klid, jen ob as
nezv.ykl}>m perušený

ním

.

.

Takové dojmy, tenái, zmocují se nás, když vstupuje noha
naše v msto Beznici, k obyklému dennímu životu se hlásící.

BEZNICE,
rající,

úpravné

hostí ve sv\''ch 350

msto nad Vlavou

domech pes

300()

ili Skalicí se prostí-

obyvatel národnosti eské.

Zrak náš tká brzo na právo, brzo zase na levo a pase se na
památnosti, jimiž Beznice turistu mile pekvapuje a napluje
údivem. Ovšem starý ráz Beznice již tém na dobro jest zahlazen
a jen sporé památky a relikvie na šer\' dávnovk možno tu ješt

mnohé

spatiti.

Tak padá nám nejdíve do oka kostel sv. Ignáce a Františka
Xaverského se dvma vžemi, jenž byl nákladem svobodného pána
Pibíka Jeníška z Újezdu r. 1642 zbudován.
Jako památku, od které ani zraku nemžeš odtrhnouti, uvádíme
cenný obraz sv. Františka Xaverského, nov}' dokument to zrunosti
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obdivuhodného šttce Karla Skrély, jehož výtvorem nejeden chrám

eský

byl trvale obohacen.

Jako vhodný doplnk ke chrámu tomuto jest kostel sv. Rocha
na hbitov se nacházející, kde obyejn ])n pohi^bu smutení obady
bý\ají pedsebrány.
Co zvlášt zrak náš poutá, jest starožitný zámek dosud ohrazený
s krásnou kaplí, jež k panství náleží. V zámku nachází se pkná
bibliotéka, kde dosti cenných exemplá se chová.
Fot. Jar. John.

ZÁMEK V BREZXin.

V bývalé Jezuitské kolleji byla druhdy kasárna: v pítomné dol)
nachází se tu fara a okresní soud.
dovídáme

Listujíce v historii

se.

že se tu léta

l.^o8

narodil

Andrea

syn arciknížete Ferdinanda Rakouského ze sliné Fiiiiíiny
Welserovny. která takka láskou svou arciknížete opíjela.
Z jin5'ch budov zmínky zasluhuje ješt 5t. obecná a 3tr. mštanská škola pro chlapce pro dívk}^ poštovní a telegrafní úad a stanice
rak. stát. dráhy Zdice-Pibram, Protivín. Z prmyslov^-ch podnik uvádíme parostrojní pivovar a parní lihovar, cihelnu a mlýn. náležející
v majetek hrabte Pálffyho. mštanský pivovar a j.
Lomy na žulu a syenit tu se nacházející skýtají množství vhodného a hledaného materiálu pro práce kamenické.
d"Austria.

i

'

-
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U Beznice

obora s hojnosti vysoké zvre, v niž lovecké kralovrchnost se oddává.

chvili

Bi^eznice
XIII. stoleti

uvádi se do historie naši vlasti a

téchto byl držitelem

decennia
a

pán.

jako residence

vku

již

psali se

:

z

jeji

osiuKi

Bi^eznice.

nkdy ve
pán

Rod

po dosti dlouhou adu let. urilji do prvniho
nemálo k rozkvetu sob poddané obce

její

X\'.. jiispivaje

blahobytu.

jeji

uvádi se jako držitel polovice obce Beznické Ondej
dlouho samostatným pánem této ásti
kter\'' však
nebyl, nýbrž v brzku dal ji do zástavy Ptovi ze Skály, o ní pílišné
1406

R.

Huler

z

starosti si

Orlika.

nepipouštje.

zástavy vyplatil Beznici roku 1410 sám král ^'áclav W..
koupí pešla. Král \'áclav však hned za tepla
prodal Beznici nejv\'ššimu mincmistrovi Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína.
Po jeho smrti uvádí se v držení Beznice syn jeho Václav a po
Petrovy vnukové, z nichž Jan pak Beznici na díl obdržel.

Z

na

této

nhož pak Beznice

nm

Když pak r. 1496 Zdenek zemel, patila Beznice njaký as
k Orlíku, avšak ne na dlouho. Již roku 1506 uvádí se nový držitel
Beznice v osob pana Zdenka Malovce z Chýnova. jemuž je A^áclav
Zmrzlík toho léta zcizil.
i

Synové .Malovcovi rozdlili se o zddné otcovské ddictví r. \5'M
a to tak. že Beznici získal Petr Malovec. Pro úast na bouích roku
1547 dotkl se
jeho králv hnv. Svobodny' držitel Beznice stal se
i

manem královým

Beznického královo manství.
trest uvalil na nho rozhnxaný král.
Naízeno mu. že ze svého píbytku v Beznici nesmí se bez výslovného svolení králova ani na krok vzdáliti; bylf tedy takka poloviním
vznm královým. Avšak Petr bral to píliš na lehkou váhu; jemu
ani z daleka nenapadlo, aby se dobrovoln vpravil do svého nového
pomru vi králi. Za to ho stihl nový trest horší prvého. Beznice
pro neposlušnost a vzdornost byla mu odíata. Tak koupí dostala se
Ale

a z panství

netolilco to.

i

jiný

ješt

1548 v majetek Jiíka z Lokšan, toho asu íšského místokanclée.
Jiíkova manželka Kateina netajila se nikterak oddaností k arciknížeti
Ferdinandovi a milostné jeho choti.
r.

Zámek Beznick\-

poskytl milý útulek

lence arciknížete Ferdinanda Rakouského.

pravdpodobn
šel

potomní syn

Filipin Welserovn, mise, že r. 1557 došlo

Tu zdá

satku jejímu s arciknížetem, z nhož vzeAndrea d"Austria, o emž již díve jsme se

k tajnému

eený

zmínili.

Za syna Jiíkova, jménem Ferdinanda, došlo také
výsad msta, jimiž dívjší

tvrzení privilegií a rozliných
nici obmyslili.

r.

1570 k po-

držitelé

Bez-

-
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nho, tedy jist brzy potom byla Breznice rozšíena
zvána byla všeobecn Lokšany. I*"erdinand ml v manželství tri syny, kteí o otcovské ddictví se rozdlili. Dlbou touto,
roku 1607 provedenou, pipadla Adamovi a Jiíkovi polovice panství
a zámku.
Adam pak svj otcovsky podíl již po nkolika letech držby zcizil
manželce své Lidmile Lokšanové z Chudenic. Avšak ta z neznámých
nám píin zbavila se tohoto zboží prodejem Pibikovi Jeníškovi z Újezda.
Ten zasazoval se o to, ab}^ celé panství dostal opt do jednch rukou.
Proto uvítal rád tu okolnost, že bylo mu možno r. 162.3 díl Jiíkv,
Ne-li

za

o ást, která

jenž pro

úasl

mu

po tehdejším

hned

píležitosti,

jeho v odboji byl

zpsobu

konfiskován.

zase koupiti.

Pibík Jeníšek chopil
duchovní.

se

mu

Nejprve na srdci

se zalichotil.

A

toho se také podjal

s

aby císai, jak náleží,
osud poddaných po stránce
veškerou energií ducha svého a

ležel

osvdil se jako písný katolík neústupným pi zavádni
mace na svém zboží. Druhým úkolem, jemuž se rád propjil
horoval, bylo založení kolleje jezuitské. Stavbu tuto spolu

svil

i

s

protirefor-

a o

nmž

kostelem

dvma

milánským stavitelm, kteí tehdy zvuného jména poKarlovi a Martinovi Luragimu. kteí ji také k úplné spokojenosti zakladatele v létech 1640
12 dokonali. A nebylo ješt ani na
tom dosti. I manželka jeho Lidmila eená Kateina z Talmberka pilužila ruku k dovršení díla celého. Její prací byl knžsk\- seminá. ;ejž
žívali a to

pi

—

kolleji jezuitské dala zíditi.

A

novalo a protestantismus, prve

ném

zákoutí

tišek.

Po jeho smrti
Pán tento r.

.

.

tak katolictví na jejich zboží kulmi-

tu bující,

rychle uhasínal ne kde v

taj-

.

stal

pánem Breznice synovec jeho Pibík FranBeznickým svobody mstské nejen v plném

se

16.51

rozsahu potvrdil, nýbrž

i

nad

ješt novými

to

je

obdail.

Jan Josef, poslední to mužská ratolest zmínného rodu, odkázal
pi své smrti Beznici Vilémovi Albrechtovi Krakovskému z Kolovrat.
Rod tento však hrabtem Hanušem r. 1872 vymírá a panství Beznické
pechází na Eduarda hrabte Pálffyho, jehož rod jest podnes jeho
držitelem. Asi na pl cest z Breznice pi silnici k jihozápadu míící
spatuje turista na levo vrch Stráž, 533 m vysok\'. z nhož naskýtá
se hezká vyhlídka na
položené

pkn

BUBOVICE, které sv.vmi bil\'mi štíty a úpravnými domky cizinci
se mile zamlouvají. V mstysi farní kostel zasvcen}' památce patrona

eského
Na

sv. \'áclava, který se již
to kostel byl

po dlouhý

došlo zásluhou svobodného pána
ujal se

práce

té

r.

as
z

1384 v listinách uvádí jako farní.

opuštn, až teprve v XVIII. stol.
Újezda k jeho obnov. Konen

náboženský fond. na jehož útraty

r.

1775 kostel nále-

—

153

—

.

Žit byl upraven. Fara pipomíná se v mislé od
uvésti ješt školu a mlýn.

r.

1858.

Dále

sluší

Obyvatelé odkázáni jsou takka jenom na zemdlství, a-li stojí
za zmínku všeliká ta drobná emesla, po domácku tu provozovaná. Opodál Bubovic znanv rybník. K Bubovicim katastráln nákamž nás pivádí silniní odboka a
leží samota Zliv se dvorem,

vbec

Brod.

tém k

západu se uhýbající, vidíme v brzku
ped ásten vítaným stínem lesa
a za nedlouho zíme v právo samotu zvanou Nová Luk a.
na celé naší pouti až do
Odtud lesní cesta provází nás
Leletic, znané to obce, útulné, ale nijak pozoruhodné. Poblíž Leletic docela v lesích nachází se místo 637 m vysoké a ponkud dále
k severovýchodu, taktéž v lesích, jakoby se zrakm skrývala, Spalková hora, 618 m vysoká. Z místa tohoto není již nijak daleko do
vesniky Slavtína, odkudž pes bezvýznamné Huice ubíráme
se dále do nedalekých Martinic a do vesnice Podapy, na Vlav
ležící.
U ni zí turista znaný rybník a ponkud na jihozájiad odtud
vypíná se Holx- vrch, 513 m vysek}'.
Z Podap nastoupíme po silnici zpátení pochod do východiska
Jdouce dále po

v právo obec

silnici

V denice.

Jdeme

v

tém

našich výlet

—

k Beznici.

Jdouce z Podap
za nedlouho na

DRAHENICE.

ásten

Jest to

polní cestou,

mstys

s

ásten

silnicí,

kostelem, farou a školou

;

dorazíme

njakých

zvláštností tu neshledáváme.

Západn od Drahenic zve poutníka k sob ddina Ruany, nepatrn jen vzdálená. Z Drahenic nastoupíme další cestu do vsi Drahé nicek, k jihozápadu od Drahenic ležících, míjífne již znanou obec
les protínající, piSvuice, až obyejná cesta vozová, ásten
vádí kroky naše zvolna do vsi Uzenic.
Z ddiny této píjemná silniní traí k západu míící pivádí turistu
v brzku do znanjší osady zvané ernivsko, dosti pkným dojmem
na cizince sem zavítavšího psobící. Co možno tu v této útulné obci
i

uvésti, jest filiální kostel a

na blízku dva rybníky.

valné ásti lesem vedoucí pivádí
a blízké samoty eené
dáli zíme osadu Koupí, která naší pozornosti na zpáHrky.
tení cest do Drahenic ušla.

Z ernivska vozová

cesta

z

nás za nedlouho do sousedních

Hošovic

V

2 Beznice pes eené již Bubovice a Nová Luka dostaneme
cest do Vacíkova, nedaleko nhož nachází se hezký
Lovecký zámek, vystavný zrovna pi vstupu do rozsáhlých
se po delší

-
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lamnich lesu a Hor Temošenskych. jakožto oddílu Brd sem zasahujících.

Jdeme po

silnici

vedoucí k Rožmitálu a za nedlouho

dorazíme

m

vysokému, jímž zaínají se v místech tch turistovi
Brdj' resp. Hory Temošenské svojí existencí hlásili. Odtud nalézáme
již takka vrch na vrchu. Stoupáme dále, až opodál usmívá se na nás
ze spleti strom mj'slivna i^eená , Ddek'"; nedaleko ní nachází se
bod 767 m vysok\', tedy již dosti znan}'.
k místu 653

Te

Odtud spcháme již radostn k vrchu
mši nu. nejvyššímu
bodu z celého okresu beznického v západní ásti téhož se nacházejícímu. Jím dostupuje pohoí Brdské v místech tch 825 m výšky. Xa
Temšinu nacházíme stopy po pedhistorickych náspech, jež tu byly
zbudovány. S hory pak usmívá se na poutníka kaple \'zkíšení Pán.
Odtud naskýtá se cizinci sem pišedšímu rozkošná vvhlídka do šírého
okolí, ba v mlhách rýsují se
kontury vrch Šumavských. Z historie
známo: Za dávn\''ch
na míst, kde stojí nyní kaple, stával hrad
Temšin. který byl pevnou záštitou a residencí pán. kteí po hrad
svém psali se: z Temšína a pocházeU ze starobylého rodu Buzic.
Než djiny rodu toho zahaleny jsou více rouškou neznámosti než
známosti. Roku 1420 uvádí se v pramenech mezi padlými v bitv
u Vyšehradu snad sám držitel hradu Beneš z Temšína. Jisto jest však,
že krátce po tom. možná že r. 1424, byl hrad ve svých ástech,
nepovdomo však k\''m, zboen. Jako poslední ratolest rodu uvádí se
v historii r. 1458 Mikuláš Vep z Temšína: po této dob všeliké stopy
po rodu tomto, jenž nejspíše vymel nebo s jin\'m splynul, se na dobro
to

i

as

ztrácejí.

vrch

Xad Temšínem k severu jako vrni druzi jeho zvou nás k sob
Hebenec 786 m vysoký a taktéž k severu položený vrch

Henkšt,
V/j

dostupující výše 759 m.

Z Beznice vede nás dále silnice do nepatrné vísky Boru. asi
hodiny východn od Beznice položené. Zde
onde ptaí zpv
i

radostn do kraje, jako by pobízel nás k zrychleni, my
nasloucháme a pekvapeni po krátké dob zíme vlevo ddinu Dobrou
nese se

Vodu. na \'lav
Jméno osady

položenou.

nás v myšlenkách do pradávné doby,
léivé zídlo nacházelo. Nevíme, co na tom
pravdy, ale nezdá se vylouenou
možnost, že piísti to lze na vrub
lokální povsti, jak v podobných pípadech asto shledáváme.

kdy prý se

tu

této

unáší

minerální,

i

i

.Nedaleko od této ddiny ve smru severovýchodním leží ruina,
obecn zvaná: Hrad. Žel, že o této hradní zícenin nezachovalo se
nám v pramenech aspoii takov\''ch zpráv, z nichž bychom si zkonstruovati mohli aspo pravdpodobnou domnnku o záhadných tchto

—
troskách.

I

pokud

jen

tu

bohužel

to
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marné, a proto místo

jest

omšely kámen

hlásati

bude

turistovi

to

zstane navždy,

nkdejší existenci

tajemného toho hradu, záhadou.

Odtud pes nedaleké Nestrašovice a Svujice spjeme dále
do Kletic, o néco výše položených. Z nich možno v brzku shlédnouti vtší ves Hoijany, severozápadn od tchto ležící, a projdeme-li
nepatrnou vískou Dolními Tochovicemi. staneme as po V^ hod.
v

mstysi Tochovicich.

TOCHOVICE byly v dávných dobách kvetoucím mstekem,
avšak divným osudem poklesh- na nepatrnou ves, která v pítomné

dob zaíná se zase utšen rozvíjeti. Ležíce pi železné dráze ZdicePibram-Protivín, mají na 100 domv a na 700 obyvatel národnosti
eské. Z význanjších budo. s nimiž tu co initi máme, uvádíme
se již ve druhé polovici XIV. vku
Dále zmínky zasluhuje ptitidní škola,
pošta, telegraf a mhm. Allodiální statek v celkové
875 ha pdy,
pi nmž nachází se zámek, dvr a syenitové lomy, náleží do majetku
knížete Schwarzenberka.

zejména kostel

sv. Martina.

uvádí v pramenech jako

kter\'^

farní.

výme

dovídáme, že král ^"áclav li. udlal smnu s klášterem
za Tochovice mu náležející dostal od eeného
kláštera nkteré statky v okolí slánském. Avšak klášter dlouho ve
vlastní držb jich neml, a již r. 1v331 setkáváme se s rychtáem
Muškem, jemuž klášter, jakož jeho ddicm, dal v nájem. Roku 1436
zapsal král Sigmund Tochovice dvma bratím a sice Janovi a Václavovi,
kteí byli leny rodu pán Zmrzlík ze Svojšína. V brzku však, nevíme
z jaké píiny, jest držitelem Tochovic opt klášter ostrovský. V prvé
polovici vku XVI. náležela ves spolu
s tvrzí vdov po Oldichu
Vranovském z \'aldeka, která se bezpochyby dostala v držbu právem
zástavním. Avšak roku 1520 stihl hnv králv tvTz tochovickou. Toho
roku pišlo totiž k sluchu královu, že pani tato na své tvrzi poskytuje
útulek lupim, ba že s nimi snad i sama jest ve spolku. Proto v\'pravilo se sem vojsko královo; tvrz byla dobyta a z valné ásti znan
poboena. Roku 1532 koupil zboží tochovické od kláštera ostrovského
uvádí se v drženi tochovického zboží
Jan z Vitence. Nedlouho po
Tií Lokšan, svobodný pán z Lokšan. Jeho vnuk, eený Václav, dal
se v odboj spolu se stav}'^ esk5'mi proti králi, zaež trestu zaslouženému neušel. Tochovice od komory královské byly mu skonfiskovány,
naež koupi, r. 1623 uskutennou, pešly na Pibíka Jeníška z Újezda.
Dalším držitelem Tochovic uvádí se Jan svobodny' pán Šenovec z Ungerswerdu, jemuž Vilém hrab z Kolovrat Tochovice zcizil. Po Senovcovi
a jeho nástupcích sedla zde rodina Hartmann z Klaršteinu a vévodkyn Dorothea Kuronská. Roku 1815 koupila panství tochovické

Z

historie se

ostrovským, pi

emž

i

i

nm

-
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Gal)ri('la A'ratislavová-Desfoursová. Roku 1823 dostal satkem s dcerou
Vratislavové- Desfoursové Josefou Tochovice vnem Karel kníže
Schwarzenberk, jehož rodina dosud jest majitelkou zboží tohoto.

Obyvatelé

živí se

zemdlstvím;

chudší vrstvy nalézají bud obživy

v míst, nebo chodí na práci do nedalekých

Z Tochovic spjeme
od Tochovic

se

nalézající.

mst

a dvor.

ddiny Horapsko, jihozápadn
míst poplužní dvr a panský rybník

dále do

V

rodin Schwarzenberk. Také v historii máme o ddin této
nepatrnou zmínku. Máme zachovanou zprávu, že král Jan daroval
náležející

Horapsko r. 1313 klášteru ostrovskému.
(Jd Horapska na v\'chod zí oko naše ped sebou ddinu Vodu
St.
odtud není nijak daleko již do vsi zvané Hrádek Starosedlo.
Hrádek ten. pvodn Staré Sedlo zvanS', sáhá pvodem svým do
doby pradávné. Záhy vystavna tu byla tvrz, na níž sedli vladykové
z Nechválíc. Ve II. pol. XV. vku uvádí se jako držitel jeho Jan Štpán
;

Vrtby. \'e století XVI. nacházíme tu Liebštejnské z Kolovrat. Václav,
toho. odkázal Hrádek Starosedlský jezuitm na Malé Stran
v Praze, avšak v\'mínil si. že str\'ci'jeho Františkovi má zstati právo
zboží toto zpt koupiti, kdykoli by se mu jen zlíbilo. Po nkterých
ješt smnách prodáno zboží toto r. 1868 k Orlíku.
z

len rodu

Alodiální statek o rozloze 332.46 ha

pdy

spolu se

Nejsvtjší Trojice, dvorem, pivovarem a mlýnem,
rodiny Schwarzenberské.

Z osady

zámkem

a kapií

náleží do majetku

vede nás vozová cesta k lesu Vinici, kde nachází
vysoký, naež nastoupíme cestu do Beznice. abychom

této

se bod 5?>2

m

se s ní po

píjemných dojmech

rozlouili.

provází nás na naší pouti do Pedního Poíí.
Zadní, jež
Asi
Jiodiny odtud dále k severu spatiti možno
jako Pední postrádá pro turistu všeliké zajímavosti.
Silniní

traf

Poíí

'

Z Pedního Poíí poíná

silnice

mniti svj

vrn

smr

ve

význan

V

brzku
severozápadní, který pak až k Rožmitálu
zachovává.
míjíme již znanou obec Pi no více, kde mensální dvr arcibiskupství
Pražského a asi po
hodin píjemné cesty odtud staneme konen
v Rožmitálu.
1

ROŽMITÁL, msto na Lomnickém potoce a železniní dráze Beznice -Rožmitál

ležící,

má

na 360

dom

a 2500 obyvatel národnosti

eské.

V
tu byl

míst
r.

s paralelkou,

stanici,

kostel

zasvcený památce sv. Jana Xepomuckého. který
Z jinxxh budov uvésti mžeme 5tídni školu

1729 zbudován.
radnici,

záložnu a

jiné.

poštovní a telegrafní úad, lékárnu, etnickou

-
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Z prLimys]ov\''ch podnik, které ponkud životnji vystupují do
popedí, uvádíme zejmna továrnu na kovové krabiky a hasiské
pílby, dílnu na stroje a s tím nerozlun píbuzného zboží, pilu a jiné.
Také domácí prmysl a to tkalcovství a šití rukaviek lze tu,
již
skrovn, postehnouti. Jinak obyvatelé živí se ponejvíce zemdlstvím
a drobnými emesly. K mensálnimu panství Rožmitálskému, jehož
celková rozloha udává se okrouhle na 9235 ha pdy. pati zámek s mešní
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Fot. Jar. John.
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kapli sv. Kíže,

sladu, slévárna železa,

um-

lecky'

to

do majetku

arci-

dvr, pivovar se sušárnou
mlýn a šindelna v Rožmitálu; vše

náleží

biskupství pražského.

Na pímluvu mocného pána Zdenka Lva z Rožmitálu, byla osada
msto. Arnošt z Pardubic,

Rožmitál. tehdy se rozvíjející, povýšena na

první arcibiskup pražsk\'', dal zbudovati v Rožmitále

ml

r.

1348 pevný hrad,

jakýmsi asylem duchovenstva a
poteby. Z dalších osud hradu víme toliko,

jin5'ch osob
krom nepav pípad
trn\'ch ješt zmínek vymNiíajících se z rámce tohoto pojednání, že
v letech 1650, 1724 a 1813 hrad vyhoel. Rožmitál jest pvodní sídlo
z Rožmitálu, kteí tu vládli sami bez petržení až do roku
pán
1347, kdy stala se zmna. Zmínného roku totiž tehdejší držitel zboží
Rožmitálského, jménem Sezima, daroval arcibiskupství pražskému polovici hradu a msta se všemi k tomu náležejícími vesnicemi a rozumí

který

býti nejspíše

z okolí

Lv

se že

i

právy.

ješt v rukou

Druhá polovice zmínného zboží zstala

Lv

z

Rožmitálu.

Když

litice
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dále

potom

válek husitských ustala
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a dlouho ždaiiv nastal zljiani klid. dostal sr v držení
(lilu

arcil)isku|)sk(''li(i

nc/námym nám zpúsolicm lod Zmrzlík ze S\ojšina.
I*() irclilo s|iujilo se opt zboží Rožmitálskó v jeden

slalo se v drženi

pán

až do roku

Toho roku nepovdomo.

I54.S.

z

rod

Rožmitálu. v kterémžto

jak stal se |)ánem Kožmitálu

(íryspek

Florián
Fot. Jar. John.

celek a do-

zboží toto zstalo

z

Ponvadž

])aehu.

(írys-

ddi-

cov

jeho svou úasti na
odboji stav eských proti
králi,

ším

sob

tohoto proti

po-

propadly po tehdej-

l)udili.

zpsobu statky jejich
Tak dostalo se

konfiskaci.

opt

zboží

toto

i

rým Rožmitálcm.
a

Rychnovem

se Sta-

eicí

arcibiskup-

pražskému, v jehož
rukou nalézá se podnes.

st\i

Za

jmenovaného

již

shora Floriána Gryspeka
(íryspachu. ba ješt ped
7.

nim. kvetlo v okolí Rožmitálu hornictví a hutnicl\

i.

Pravd

nho

že za

se

podobá,

zízeny byly

Rožmitále huti a železné
hamry, na což ješt bu-

v

deme

míli

ukázati.

když
.\Ali\iiKI iiUAUL
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z

píležitost po-

Nebude na škodu,

Rožmitálu rozhléd-

neme se trochu po okolí.
Návštva naše platí sousednímu

ST. ROŽMITÁLU, kamž za nedlouho jsme dorazili. St. Rožmitál
ilá na ion dom. v nichž bydlí na 7U0 duší. Co tu možno uvésti jest
kostel Pozdvižení sv. Kíže ze XIV. stolelí. jehož patronem jest arcibiskup pražskx', fara. obecná škola. ml\''n a pila.

Odtud vozová cesta k sv. namíi^ená vede nás do vsi Sedlice.
hodiny od Rožmitálu vzdálené; nedaleko ní jsou Vranovice s mensálním dvorem arcibiskupství pražského. Opodál „Vranovská' m\'slivna a opuštné doly zvané ,Hory \'ra n o vské", kde se za Floriána Gryspeka z Gryspachu, tehdejšího držitele Rožmitálu, železná ruda
''/4

—
—
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A nejen to. ale na zlato ryžováno u \'ranovic. \' blízkosti
samoty Koík a Melín.
Z Vranovic pudí nás kroky naše dále do vesnice eené S t re jkov. i S tyko v. ponkud k ji ho vxxhodu položené. Odtud cesta vozová, nijak pro chzi vábná, tém k jihu vedoucí, vede nás dále v ped.
Po delší cest zíme v právo osadu Namice a vbrzku staneme ve
vsi zvané Osly. Odtud v\'dáme se na zpátení cestu k Rožmitálu.
Ze St. Rožmitálu dostaneme se po silnici do Vší na, znané
a úpravné to osady; odtud možno navštíviti bud
Pední, nebo
nedaleko nich ležící
Zadní. Opodál een\-ch obcí spatujeme
samoty K riš to f o v ice,
a o nco dále samotu Bouchal.
Od této poslední samoty stihnouti možno za krátko ves \' o tuš
dobývala.

i

Hut

Hut

Dvr

1

a

konen msto

Rožmitál.

Z Rožmitálu pes

Bezdko v,

jihovýchodn od Rožmitálu ležílesní, dostaneme se do vesnice Vševily. nedaleko nichž dále k jihovýchodu, rozkládá se ddina Proevily. až noha naše stane na okamžik v Hlubin.
Tu stával kdysi vladyí statek, kter\ sám pro sebe tvoil uzavený celek. Roku 1638 koupi pešel na Jindicha Liebštcjnskho z Kolovrat, který ho pivtlil ku zboží starosedlskmu z Hrádku. Odtud
pes Pední Poíí vracíme se zpt do Rožmitálu. bychom s nezapomenutelnými dojmy, na potulkách nastádanými, vrátili se v rodný krb.

cího, podle

samoty

Chalupy

Joza Bohá- Zelecký.

LXVIIl.

OKRES VOLYSKÝ

rozkládá se na obou bezích prudké eky \'olyky. tvoe ?> rzné celky:
bochníkovitými kopci prostoujienou rovinku pedslavicko-dubskou, kte-

Dubu se spojující potky bušanovický a marcovický
Volyky, pahorkatina mezi Sputkou — té íce,
jež s Teštilkou (bohumilickým potokem) ode Ckyn sluje Volyka,
íká se po stáru (podle urbá) také Staice — a sviratickým porou protékají u
(bohnick\''j,

údolí

Vypnulinu tuto probíhá živý proud peínského potoka,
Peklov. Jinak lze okres rozdliti ekou Volykóu na pravém behu úrodnjší polovice v\Thodní. na levém západní, hornatá,
již ^Doláci" íkají .Podlesí" nebo kraj šerkový, oproti svému dílu
hedvábnému. Cel\' okres však již ode dávna jakožto ást starého Prachenského kraje a nynjšího Písecka nazývali Podlesí, obyvatele
Podlešáky. Valná ást jich ve skutenosti honosila se výsadami
tokem.

eeného

:

Královák

(druh

les schlubn

svobodník eských), kteí na sever od ždíkovských

se pojmenovaU Stasi, královští Stasi.

Volyka vstupuje na pdu okresu pod památným Pržmem. Pijímá pod Maienicemi potok 2á]ezelsk\% jenž vzniká jedním zídlem
u Setchovic, druhým blíže Budilo va; odtud z pravá sesilují eku jenom
krátké, prudké bystiny z pohoíka eeného Královice (asi že tam
stávaly královské i knížecí lesy), proti nmuž po proudu vybíhají
vrcholy Kalného a záze historicky památného Hradišt u Slrunkovic.
u Nemdic pibíhá do A"olyky v okresu jediný potok

Na levém behu

—

peínský. Temeni u samoty ,Korytský". Vnímá z pravého boku
bystinu vyvrající u samoty ,Na kobylce" brzy pod „Puchrem",
potom potok hoslovický. jenž zaíná pod vrchem Beletínem (7I2ot),
dále u Stídky nmický potok, proudící od Hodjova, konen
radkovický u Nhošovic. Potoky a hlavn Volyka u Malenic dávají hojnost pstruh (ržových), pohání mlýny. Volyka sama 15. jednu
továrnu.

Rybník

na okresu málo: nejvtší

je

s

mK'nem.

s

ast\'mi srážkami

Podnebí v
[avorníka, jak

dolejší

lid

mí

i

epovický

a dubský, každý

ásti panuje celkem mírné, v hoejší vtrné
západu, z hory

krupobitím, jež jiicházívají od

míní.

má 24.133 eských obyvatel, 14.482 ha
3393 luk a jen 4968 les, kterých ješt každým rokem ubývá.
Na okresu bydlí až na 7 evangelík, 177 žid, ostatní vesms katolíci
v 3483 íslech, 36 obcích místních^ 74 katastrálních.
Okres

266-47 km- a

polí.

Velkostatk

mstyse Dub a

se

poítá

33.

továrny 2 a

mimo msta Volyn dva

Cestice.

Vstup do okresu od Strakonic po císaské
lepá brána dvou

vrch Kalného

a

silnici

zahajuje veliko-

Hradišt. Mezi nimi

se rozkládá

ves Strunkovice, nkdy sídlo pán Bavor ze Strakonic,
erbu stela. Stojíme zde na historické pd. U Kalného nalézají se
posud na polích slovanské popelnice s charakteristickými vlnovkami,
rzné pedmty ze spže (druh bronzu), na nedalekém „Hradci'
,u

Vlin"

Nemdic našlo se ohnm zniené opevnní. Proslulé „Hradišt"
oznaují archeologové za jedno z nejpamátnjších sídel slovanských
na zpsob horské pevnosti, tehdejším válenj^m prostedkm ovšem
nedobytné. Snad tu stávalo stedisko kraje — župni hrad díve než
na Práchni.
Ze Strunkovic. kdež mimo živou stanici lokální dráhy SlakonickoVimperské najdeme útulnou jednotídní školu, po úboí Kalného pejdeme do farní vesnice Hostie eených Chlumanské (díve volyské). Má 70 ísel s 404 ob., jednoduchý zámeek uprosted ovocné

u
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zahrady, 3 t. školu a jednoduchý kostelík Nanebevzetí Panny Marie.
Hostíce (pv. Hošttice) jako ves královská patily prvotn k rycht
Milejovické. zbytku to nkdejšího, nad jiné v zemi zví a lesy bohatého knížecího Újezdu volyského. od nhož už v X. stol. odpadlo

daru panovníkova 22 vesnic v podob panství volyského knžské
na hrad pražském.
Pi knížecí komoe potom zstávaly ddiny: Bohonice. Bolíkovice. Bošice s velikým Brdem i lesem
královským, až ku Svatomáí dosahujícím, pastvisky obsáhlé Budilovo,
Bušanovice, Cepejovice, Hostíce (dvojí; volyské a svatomáské nyní
Hostíce Šumavské, nesprávn Hušice), Hradany. Jietice, Kojetín
(n. Kojín), Kamenná. Kovanín, Milejovice (Milivice). Xahoany, Nemedice (Xemtice), Xeúslužice, Onšovice, Oulehle, Radostice dolejší
a hoejší Setchovice, Stítež. Stranjovice, Tvrzice. V\''škovice. Vranovice, V^šechlapy a Zahoí pod správou volyského .vladae", námstka to eské knžny, pro kterou obyejn náš Újezd na volyský
hrad donášel snesitelné roní platy.
K. 1314 obdržely vyjmenované vesnice listem královny Alžbt^"^
mnohé v5'sady i privilegia, zaruující .volyským sedlákm"
z

kapitole

—

jak je

hromadn

listiny

obyejn

nazývají

—

znanou samosprávu

i

n-

práva v lesích, které opatrovali a jako pohraniní
honba, rybolov, mejtní hvozd, odprodej špalk
Ze njak\' as nosili své platy na nový hrad Karisperk

která dominikáiní

Chodové

stežili, jako

na hídele.
(od

r.

1361), vzešlo jim

jméno „Kašperáci".

tšíce se nemalému blahobytu, zakoupili
od císae Zikmunda, král Ladislava. Jiíka
Vladislava další svobody, kteréž jim schválil zvláštním majestátem Ferdinand I. r. 1543,
28. kvtna.
ne na dlouho. Mlém z Rožmberka stál o n. ab\'
hradu Helfenburku sloužily. I koupil je r. 1552. 25. dubna — zaplatil
r. 1585; ale brzy na to odprodával ves po vesnici
Zajímav se te
starý urbá tchto královských vesnic z r. 1494 (v archivu hlubockém).
Hoštice získal již v r. 1550. 12. srpna Rudolf Koc z Dobrše s povolením krále Ferdinanda od Ondeje LIngnada ze Sunneku na Hluboké,
jenž je držel zápisn. Rod jeho tu sedl nco let zasloužil se o vesku
postavením kostelíka (kolem r. 1553). Po nich sedli v H. Vitanovští
z Vlkovic. Na konci XVL stol. ukoupil je Ladislav Chlumanský z Pestavlk. Chlumanští, po nichž se H. píší chlumanské. hospodaili zde až
do francouzských válek. R. 1822 nabyl velkostatku Jan Šubert ze
Schutersteinu. Vnukem jeho Jindichem vymeli Schutersteinové hoštití a statek pešel na manželku jeho Malvínu. Z Hostíc po rovné
silnici za malou plhodinku dojdeme do Milivic (pv. Milejovic).
Xa
levo otvírá se pkný pohled ku Strakonicm. na lesnatou horu Srbsko
ped Podsrpem, Vslrou a špiatý Jezinec nad Kuimeny. Kdybychom
vystoupili nad Milivice na právo na ihadlo, rozšíí se v\'jmenovan\Královští

sedláci

si

tito

i

Le

.

i

.

.

-
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obzor až ku Blatné a na písecké lesy, kdežto k západu uzíme celou
kotlinu kolem Volyn. Milivicc bývaly sti^edem svrchu vzpomenutých královských vesnic jako sídlo rychty severního dílu: Nemelic,
Hostie a M., k nimž v XV. stol. patil také zemanský dvorec Ddraž
(n. Jedražj, útulek královsk\''ch rychtá obyejné z urozenc na p.
Pech z Cestic, Hodéjovských a Kocv. Úrodné Milivice 51 d. ;-{5()ob.
r. 1550 pivtlil rod Buzick5'ch z Buzic zákupem k nedalekým Milonévicm (lid íká Mialovic(M. s nimiž zdejší dvorec jakožto souást
herbersteinského panství ve Bezí \'lachové až dosud souvisí. Za M.
na východ ,u Dobré vody" postavili nedávno pkný kostelíek na
míst sešlé kaple, oblíbeného to poutního místeka lidu z Pošumaví.
Strmou cestou od Dobré vody pes Vrchy polohou „na Hájích" pijdeme
k jihu na širokou silnici. Obas tu vykopou dláždní, pozstatky to
solní cesty, kteráž tudy z Prachatic od zlaté stezky vedla do Plzeska.
Cesta se dotvká dosti hlubokého údolí, na jehož dn a západním okraji
šumí les, jediné znamení nad pomyšlení smutné, bezvodné krajinkv
mezi vesnicemi N-euslužici, Pechovicemi, Milivicemi a Stítéží. Neuslužický vrch poskytuje vzácné panorama. Z uvedeného údolí
znenáhla cestou dosáhneme jeho vrchole a už ped námi leží celé
Pošumaví, nad nímž v zadu tjí vedle ostrého Schreineru velikou
hlavu otec šumavskjxh hor lesy temný velikán Boubín, v levo Stráž,
Klet a hory netolické, v právo vedle kvildských les Javorník, Džbán
a pásmo hor nad Strašiní. Jako na talíi leží ped námi osady Pedslavice a Dub jako jevišt amfiteátru, k nmuž první sedadla tvoí
Bisanovec, Bukovec a Háj, za tmi postupuje Pržmo, Hradišt
u Nekvasovic — sedadla druhé — Hradišt Bežské a hory Ouické
se svatovojtšskou rovinou, Brdem sedadla tetí ady. Nad nimi
visi mohutná galerie pásma boubínského vše na spsob ohromné
polovice pirozeného závodišt s pozadím temných Mlak, podnoží to
zkamenlého herce esk\'ch djin v tomto zákoutí „pustého zámku"
Helfenburka.

—

Hned pod kopcem
školou,

Ob

pes

leží

pívtivá veska Neúslužice s 2 tíd.
Litochovice s poplužním dvorem.

luka staroeská ves

náležely panství volyiiskému.

V

Litochovicích

je starožitná

kaple

Odtud pes Stítež v záezu do ihadla malebn položené za dobrou hodinu dorazíme kolem vysoko položené ddiny
Ovína do Cepejovic (n. Cepovice, -14 . 415 ob.) s pknou návesní
kapli Andl Strážných (z r. 1852) a rozlehlým dvorem, na nmž patrný
stopy nkdejší tvrze. Z ásti téže r. 1881 zaídili 2t. školu. Cepejosv. Floriana.

vice jako ves královská až do r. 1593 honosila se vlastní rychtou.
Tenkráte získal ves na Rožmberku Arnošt Vitanovský z Vlkovic.
Jeho syn Mikuláš zddil tvrz epovickou a dvr v nedalekých Jielicích
r. 1605.
Potomci jeho se tu udrželi do r. 1681, kdy František Jií Dou-

—
—
(llebský a po

nm
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Gundakar
Vlachovým Bezím. Podl potku na úpatí táhlých Mlak vede silnice kolem mlýna eprovického
proti bohat vesnici Kakovice {)od vrchem Rakovníkem v sadech
polokryt — náležela proboštu — do Bohonic. nékdy s nedalekými
Vše chlapy a Kamennou souástí královské rychty Tvrzick.
Tvrzice s novou 2 t. školou a kaplikou (3\ . 233 ob.) vzaly jméno
podle královské tvrze, jež tu nejprve ,na Háji" potom ve vsi na
ochranu krajin}- od pradávna stávala. Roku 1595, 9. srpna koupili

hrab

díl

už

Dietrichstein,

tvrzický

t.

r.

vesnice

j.

1685

16.

srpna nabyl tohoto zboží

který je spojil s

:

Bohonice, Tvrzice, Bušanovice, Všechlapy

Kamennou za 6900 kop miš. Adam Chrepick}' z Modliškovic se
svým bratrovcem Jindichem. Ve Tvrzicích si postavili „rytíské sídlo".
Z ruky jim vypadlo r. 1667. Z té doby se zachoval popis „panského
s

kamene, 3 svtnice, 3 komor}', 1 špižírna!
budovu poboiv, dvr potáhl
správou do Bezí, kamž až dosud patí. Polohou ,na Višnovech"
obcházíme ostr\'' Háj. Na levo strmí nad Kojeinem a Javornicí
rytíského sídla"

Nový

(ob

majitel

:

tvrz celá z

hrab

Karel Millesimo

okresu vodanského)

malebn zíceniny Helfenburka

(678

/n),

nkdy vládcem nad širokým krajem,
O pustém zámku (djiny popsány

nyní oblíbeným v\ietním místem.
na str. 83) koluje mezi zdejším
lidem mnohá báj, z nichž pravdivou ona o zdivém muži". Za válek
eského povstání (1618 [8) trplo okolí Helfenburka nesmírn, posledn vpádem Švéd, že okolní lid spsobem
v Bisanovci, v Mla-

zve

kách pebýval a jen jen povrami a kouzly se zabýval. V Kojín
žila
arodjnice, v Bohonicích zaklinai mraen a jinde
„u
rzní „vševrkové". Není bez zábavy stopovati zbj^tky takov\'ch „pobonk" mezi jinak pokroilým obyvatelstvem nynjším. Nejrozsáhlejší
pevnost rožmberská Helfenburk hyne
zed za zdí se ítí a nikdo
nepolituje za padesátiletí, až les krom véže zíceniny peroste takové
chmurné okrasy celé krajiny, jež našim pedkm v robot hrozila za
nejmenší neposlušenství plesnivými kobkami hladového vzení.
Stojíme ped Dubem, een\'m u \'odiian (81 . 5.54 ob. 3tidni
škola). Na úrodné vypnulin (479 /tz) kolem krásného zámku tulí se
domky pošumavského msteka jako ku kvon kuátka, sbíhající po
mírném svahu v\''chodn k obsálilmu rybníku uprosted tunxxh luk.
jež protíná hráz a z ní ústící silnice smrem k Bavorovu. Zámek
romantického slohu hrad normandských a s osmistrannou, cimbuím
konící vží postavil v 1. 1860 podle plán professora architekta Josefa
Niklasa, rodáka z blízké Volyn, baron Henikstein na míst staré
panské budovj', povstalé rozšíením nkdejší dosti prostranné tvrze
ve které ješt r. 1787 se nacházela starožitná mešní kaple. ICosteiíek
druh}', nyní farní Rozeslání sv. Apoštol povstal v XVII. stol.,
knžišt ukazuje na vtší stáí. Zámek, park a nedalek}'- vrch ,glo-

Cr"

—

.

.

.

a

rieta"

náleží

k
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nejpknjšim šlechtickým sídlm

upomíná nemálo na Jetichovice

\'

Celek

království.

u Sedlce na Táborsku.

V

dubsk\''ch

lesích se mžeš toulati celé hodiny bez únavy — oberství t
rzné
pohledy na krajinu
divokrásné kvty rozpodivn\''ch bylinek, nad
nimiž uenN' botanik potásá hlavou, kde že se tu jen v tom pkném
eském zákoutí vzal}-'? Poslední dobou se obrací do Duba hojné výletník vídeských, patrn pímluvou zdejšího rodáka Dr. J. Vondráka,
universitního professora a proslulého slavisty ve Vídni.
Xa Dub sedla rodina z Dubu. Užívala za erb orlice. Ješek
z Duba prodal r. 1359, 25. záí kus statku za 72 kopj^ eské na zízení
denní mše sv. v Prachaticích. R. 1377—85 se pipomínají Albert a
Ondej z D. R. 1419, Jan z D. uvádí se jako zpovdník Oldicha
z Rožmberka.
R. 1444 odprodal ást pozemk Benešovi ze Lhoty
i

i

eené

Dubské erbu

Syn jeho Vilém

ryba.

z

Duba

r.

1468 jako stran nik

panského na Karlšperk. Kolem r. 1480
nabyla Dubu rodina z Tebomyslic. Hned první majitel se psal Jindich Dubsk}' z Tebomyslic. Z nich vynikl Petr, velikj' zápasník pi
turnajích krále \'ladislava
.dohodil kopím jako šipkou ze samostelu
daleko ..." a Jan eený Sokolík, výtený jezdec a purkrabí na Helfenburce (1496—1500). Xa konci XVí. stol. vládli zde Boubínští z Oujezda, od r. 1560 Petr, o nmž v zápletcích rejtharských té doby se
doteme mnoho nechvalného. Po Boubínsk\''ch pišli ianové, Markartové z Hrádku, baron Linker, Jakub Veit. od r. 1839 vzorný hospodá Moric baron Henikstein. Xyní drží velkostatek (s dvorem Borici 540 ha) dcera dívjšího majitele Bellota, spoleníka pražské
firmy Sailler & Bellot, Albina Bambergrová, manželka vrchního iditele
pojišovny. R. 1869 pov5'šen Dub na mstys.
Do okresu volyského patí z té krajinky ješt ves Borice,
od pradávna Dubu pivtlená, a Lhota Dubská s myslivnou. Ješt
roku 1860 bylo u Lhoty vidti umle nanesené hradisko ,u tvrze", na
nmž pnlo kdysi zemanské sídlo rodu ze Lhot}^ odnože Pech
z Cestic. z nichž r. 1384, 28. zái Bušek ze Lhoty založil v Bavorov
fundaci za spásu duše své a choti Alžbty. Jeden z nich Bruno Ihotecký hospodail ješt r. 1547 na blízkém Dvorci (u Blaníce).
Proti potku bušanovickému od Duba pod horou Lipovcem
lunatým údolíkem pijdeme do Ou jezdce, jenž se tu pod veskou
„Konopišt" rozkládá mezi vrchy Skrabákem a lesnatv^m pohoíkem Bísanovcem (od slova bs). Oujezdec vydal stejnojmennou
vladyí rodinu erbu: kvtinka a zemanskou Vyšat z Oujezdce, po
nichž se dosud na jedné živnosti íká „u Vyšat".
Bystina, v níž obas se zamihne pstroužek, pitéká od B usákrále Jiíka upadl

do

zajetí

.

no vic (54 . 300
kde na statku „u

ob.

1

.

.

tídní škola od

Sím" odedávna

r.

žil

1898), kdysi vesnice královské,
„nápravník" rodu zemanského

Jana

Pt^dotú.

voiyiisk.

I'edotu

v

1.

nebo úroky psti .jsouce

kapitál

asto mstské knihy
peníze a nejednou vymáhal

15.50—70 jmenuji

Pjoval emeslnikm tamnim

lovk

silný,

postavou penáramný
katastrem Beostré nyní již

dobe zbožný (!)". S Bušanovicemi souvisí jedním
neda a Želiboice. Pi Bened spatujeme nkdy

a

sesuté tvrzišt. zbytky to jakéhosi hrádku.

Snad

tu sidlivali

Benedové

Xetin, z pokolení bohat\'ch Bavor ze Strakonic, erbu stela!
Obas se zde nalézají penízky grošové bavorské eské z doby pedhusitské, rzné zbran jako mee, kusy stel a najm nápadn mnoho

pozdji

z

i

mi^
PREDSLAVlC:.

malých podkov kosk\-ch, které náš lid jmenuje , Žižkovské". Xad
Benedou na píkrém výbžku jako orlí hnízdo z vtvoví blají se
Setchovice se školou, na levo kolem ostrého Hradišt pi silnici ku
Ckyni Dolní a výše Hoejší Xekvasovice.

S Bušanovicemi souvisí veska Želiboice, východišt vzácného
eského rodu Želibor z Želiboic, erbu okoun, tedy ratolest Pech
z Cestic. Na zdatné tvrzi v Ž. uvádí se r. 1320 Mikuláš, r. 1.329 Bohuslav rytí ze Želiboic, jehož synové: Bedich zstal doma a Mikuláš
zasedl na Nihošovicích. Poslední Želiborka Anna tšická pipomíná
se

r.

1502;

ale

pozdji nacházíme na Táborsko svobodníky Želiborv,

patrn schudlé potomky nkdejších pán z Práchenska. V XVI. století náležel dvr Malovcm. Petru Záleskému z Prostého a na Zalezlé,
od r. 1.597 — 1661 H\'zrlm z Chod, na to Žákovcm až r. 1666 Karel
Millesimo pipojil jej ku bezkému panství. \ 1. 1605—06 místopísa
zemsk5'ch desk Bernard Hýzrle postavil tu panské sídlo: 4 svtnice,
5 komor, 2 sklepy, což na zíceninách lze dosud vidti.
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Pes

vrch na úpatí Bisanovce, kde u cesty stoji starodávná Boží
,prý na památku bitvy" ustavená, pevalíme se do srdce krajiny starobylýcii Pedšla vic (33 . 243 ob.), vsi farní s 2 t. školou.
Pvod osady sahá do pohansksxh dob. Dle povésti v ústech lidu

muka

dosud živé stával pr\' na blízkém návrší „Kostelec" eeném první
kestanskv^ chrám v té konin. Starožitný nynjší uvádí se r. 1350
jako farní v

dkanát volyském: knžišt ist

gotického útvaru uka-

svými kryptami za pohebišt šlechty z okolí.
Kdysi krásné, potom vkem valn otelé náhrobníky s erby vzaly pi
pedposlední oprav kostela za své. Na nedostavené vži visí památné
zvony, jichž líbezný souzvuk pipomíná melodické tony americk\''ch
zuje na

XIY.

stol.

Sloužilo

z nich Vavinec slit jest r. 1438, nádherný' P. Marie
daru Záleských z Prostého. Krom pkné monstrance,
obrazu sv. Václava z r. 1666 a votivniho obrazu rodiny Zádubských
z r. 1717 nenacházíme ve svatyfice jinak peliv vyzdobené žádn\'ch
památností. Pedslavice se dlí na ást kostelní a dvorskou. Náves
hyzdí nevkusná ])udova školní (z r. 1833). okrašluje stromoadí a obecní
dm. Na pedslavickém popluží
tvrzi od zaátku žili Pechové
z Cestic, po nich Hrzové z Velhlav, Hrzkové z Tourova. Repití,
Zálezelšti z Prostého, od r. 1597
1684 Hýzrlové z Chodv. V tom
roce koupil P. ku Bezí Gundaker z Dietrichštejna. Za vzpomenut\'m

harmonii.
r.

Nejstarší

1549, tento z

i

—

, Kostelcem" pod
horou Kakovnikem pi potku sedí veska Marcovice se zbytky nkdejší, proboštu k Volyni píslušící nápravnické
tvrzky nyní ..u Nvklas". proti níž nad rybníkem stojí pkná kaplika

sv. Jana.

vesnikami OulehU
bod
celé rozlohy této polo\'ice okresu hora Bukovec. Man ohlédneme
se zpt. Na levo vrch Radeck}' brání sice rozhledu k severu, ale
propouští pohled na Volyni a údolí Volyky, pi niž k úpatí Bukovce
se tulí Cerntice. Soubžn s vrchem vypíná se nižší Hora, za ní
Bor a Hnojnice. na právo Kakovník a v zadu pi pohoí Mlaky
v záezu eeném Baba blají se vsi Cepejovice, Jíetice a potom Kojin pod malebnými zíceninami Helfenburka, proti nmuž se zdvihá
pes hluboké údolí na Javornicí hora Hrad, zaínající táhl}'- hbet pohoika naz\-vaného Hájek. Letí-li okolo pes 15 vesnic v údolí bohonického potoka, uvidí za Dubem okolí Strunkovic, Hracholusky, temné

Nad Pedslavice k západu stoupá
Anny) a ,v Kalcích". Nad

(kaple sv.

lesy nad Kratochvílí u Netolic

V

er ti cích

.

.

.

terrain

s

touto vypíná se nejvyšší

.

Pech

z Cestic
346 oby v.) stávala tvrz
na Pedslavicích a jich ddic až do r. 1528. Když vymela rodina
rytí z Prostého (linie zalezelská) od r. 1597—1601 píslušela k Zalezlé,
od níž ji Jindich Hýzrie z Chod odprodal Jindichu Chepickému
z Modliškovic na Tvrzicích.
R. 1630 vrátila se do majetku Hýzrlm

(52

-
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pešlo zboží na Jana Vojtcha Zádubského ze SchíinRod jeho hospodaí zde dosud, nyní poslední ratolestí svou po
peslici Josefou Boženou Záduiiskou, bezdtnou vdovou Frankiewiczowou šlechtinou Pientyk de Slepowrow. Bylo by žádoucno, aby
a od nich 1690
thalu.

. dvr

s

prostranným zámkem (v

\56 ha, do níž zapadají

pišel

nkdy

do

eské

i

nm

kajjle sv.

Barbory) o v\''me

lesy zaujímajicí plochu skoro celého

Bukovce

ruky.

Od Cerntic kolem Raí, kde silnice od Prachatic s Pavlíkova
vrchu stoupá píke úpatím Radeck\'-m — nejvyšší bod u kapliky
z roku 1680 — a zase náhle klesá u zastávky Radeské (lokálkv Stra-

VOLYNE

(OD JIHOVSCHODl").

konicko-vimperské) a mlýna téhož jména, olšoxím a ovocnými stromoadími posázeném údolím pistoupíme ku staré Minibergro\ic továrn na obdlávání kozí v Nišovicích. Vystavl ji roku 1872
Jáchym Miniberger z Volyn a tak zdokonalil, že produkty si zjednaly
svtovou povst.
letech 1885— 1890 nejeden Bulhar. Srb našel
u , starého pana Minibergra" dobré pamti, vlídného pijetí, aby se
zde zapracoval do tajemství koželužského. Ddicové Arnošt a P^rantišek Miniberger zakoupivše vhodn položený mlýn u Tebických i
Mikolášk ve Volyni, zbudovali tam r. 1891 druhou velkolepou továrnu moderní. — U Xišovice (64 ., -161 ob.) pepíná nový most
(1891) Volyku. jež zde bží širokým eištm ku mlýnu u Tulák,
u Sefelínu k obecnímu volyskému. \'. X. leží dvr probošt-

V

ský a stával v

V

poloze

,u

X"\'I.

stol.

-
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druhý rodiny Chíepických

Dob ran ovce"

výletní

hostinec pansk\'

z

Modliškovic.
téhož jména.

VOLYN

(264 . 3085 ob.) \stupujeme kolem výstavné neDo
mocnice okresní bránou nišovskou (prachatickouj. Msto se déli na:
vlastní msto, Hradany, ást kostelní a Podolí.
\'

první ásti kolem rozsáhlého námstí, se sochou Mariánskou,

skupinách stoji úpravné domy,
pivovarem, budovy
Fot. Jar. John.
pravovareního mesiánského spoleenstva, nkteré obchodní domy a lékárna, zejména však starobylá (XVI. stol.) rozpodivn a nevkusn malovaná radnice s podloubím
a baatou vží. Pod hlavním námstím táhne se
menši námstí (pod nkdejší branou podolskou)
Palackého tída s budoxami novjšího rázu. Odtud
dosti píkrou ulicí okolo
dkanství, nad nimž stojí
sliná budova mstské
spoi^itelny. po schodech
vejdeme do starého chrámu Pán Všech Svatých
(XIV. stol.). Na vži \isí
nádherné zvony, z nichž
v nerovných

dm

z

nichž vyniká panskS'

s

nejvtším památný ^'ác!av
s touto legendou (kolem
R.AD.MCE \E \'()LVM.
znaku msta: nad otevenou bránou mezi 2 vžmi
sv. Václav v levici prapor, v pravici štít, obé s orlicí): Ku pocztiwosti
S\v. swaté Trogiczy gedinému wiecznému Pánu Bohu nassemu pan
Purgmistr a konssele y wseczka Obezc miesta Wolynie s pomoczy
panuw przatel, milownikuw též Obcze a Osady kostela tento zwon
umienim Brj-ckczyho zwonarze z Cynperku w Nowém miestie Pražskem dali udielati: aby lyd krzestianský zwukem téhož zwonu cyrkewní schze magie sobie w známost uwedcné do chrámu Panie
k poslouchaní Slowa Boží-o, chwálení Gmena Geho Swate-o a k Mod-

litbám ponuknuti a swoláni býwali

.

.

.

Stalo se Léta Panie 1875. Další

-
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nápis ohlašuje jméno dobrodince \'ácla\a Zajíce z
mistra pevorství eského

Strakonicích, nejvyššího

Hazmburka

ádu

a na

rvtéujícího

Jana Jerozohmitanského po Cechách. Znaky na zvonu 4. Xa zdi
zasadili nedávno nalezen\'' náhrobnik velmi zajímavé konstrukce, pod niž r. 1589 pohf-bili slovutného muže p. Pavla Dleska.
lena patricijské rodiny volyskr. Chrám samotný nejspíše z práce
krumlovského stavitele Honzy / Jindichova Hradce niím co do pasv.

kostela

\OLV.\E

IZE

STRANY

ZAi'AU.NÍi.

bychom piiiomenuli. že se podobá kapli sv.
Krumlovském hradu a hbitovnímu kostelu sv. Mikuláše na

mátnosti nevyniká, leda
Jií v

Horách Kašperských.
\'edle kostela narazíme

vodn volyská

tvrz

na zvláštní budovu, nyní špýchar.

i — hrádek

obojí sloužilo

mstským

p-

pedkm

ve válen\'-ch asech za pevnost. 'J"vrz stojí za podívanou! K jihu
a severu ji chrání pirozen píkr\- svah ostrohu, severní a západní
zpevnna hlubokým píkopem, z nhož kdysi vystupovaly do slušné
v\'še hradby se stílnami, jež se opakovaly ve tvrzi stavení vysokém,
obdélníko\ém o 2 poschodích. Z druhého \edla pavla na šestihrannou baštu. \-ynívajíci v ostrém rohu hradeb smrem k ece a to tak,
že spodní ást bašty v píkopu znateln vystupuje pláštíkovit a z ní
jako z njaké podezdívky \yniká hoejší ást — všecko obdivuhodné
síh' a pevnosti. Z bašty a také ze tvrze se pehlédne v
každý
jednotlivý dm, ulice a hlavn mstské brány: strakonská (podolská),

mst

prachatická (nišovská). vimperská (Ioviká) a nejmenší nová

V

mšíané

vi

hrad-

vším
nejednou v listinách XVT. stol., kdy páni rejthai lupisky
Práchenskem v zástupech projíždli: Na A^olyni sú se velmi sthovali
se vším na kostel. Hradany, nejhorší ást msta, zastupovalo ve
Volyni úkol Bezdkova u jiných, starých mst: dlný lid hospodái^ský
tam z prvu bydlel. Pes most (na levo veliký mlýn „u Bízk") pi^ijde se
do Podolí, kdysi vesky. nyní sídla stanice železnini a útulného hotelu
,Na Nové". Panství Volyn (s Nihošovicemi a Nemticemi 120 ha)

anská.

a

nebezpených dobách

sem

se

utíkali

se

teme

náleží proboštovi metropolitní kapitoly u sv. \'ita v Praze.

¥r Wff
i^j' p

Ml

-J-.

L^
JIŽ.M

CAST

N.\ME.STI

VE STOL.

iRf produkováno dle

st.

-^.45*

XVIII.

obr.)

Okolí Volyn, kam o prázdninách se uchyluje dosti výletník
velkomstských, vyniká svou malebností a milými zátišími hlavn
u eky. I mstský park \ykazuje slušné partie. Nejvtší ozdobou
Strážných na Královici a proti
krajiny zstane kaplika
ní na druhé stran údolí líbezný kostel na Malsice, který vystupuje
píchozímu od Litochovic z obruby les Zechovických a na Kráv
smrem k esticm jako veliký, bílý vykiník na tmavé ploše. Malsiku na poli ,na Homoli* ku cti , Promnní Krista Pána na
Thabor'* založil r. 1580 Matj Drštka. mšan z Volyn, rodi ze Švihová. Stavbu dokonila jeho žena Ludmila, jež v poslední vli naídila
,.aby se v tom kostele esky zpívalo" — jinými slovy: kostelíek ml
b\'ti místem pro bohoslužbv' na Volysku mezi katolickým ob3'vatelstvem sporadicky žijících Cech strany podobojí respective luteránské.
Nyní slouží Malsika za kostel hbitovní, v nmž nalezneme staré ná-

Andl

he

hrobniky. Ve
kaplan-básník

Volyni se

.

Bendi.

narodil

eský

politik

Jos.

Kaizl

a

umel
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Z

Poíiuli za

'

,

hod.

stinnou

aleji

po rovin

z

leva

lurinami

a

ekou oživené, na právo návrší ozdobené kapii sv. Anny navšlívime
Prechovice. nkdy sídlo Pecli z Cestic a potom rzných rod
droljné šieciily.
nosti

z

ervený. Xad
Zde od

r.

Stitkova. pipomíná název živml\'n na Hamru. proti — mlýn
v horách vesky Staro v a Ze c hovíce.

nichž Stitkovce ze

„u Stitkovc".

Za

Volyní

vesnicí leží
leží

1852 slušná kaple sv. Petra a Pavla.

proudu \'olyiiky píki^e stoupající pšinou skrze panskou
Xišovickou a lesy erntickými. mnohými stržemi perývanými
na pra\o v Liších horách nedaleko horské, kamenité
partie na Ciká nce pi silnici se ukr\'vaií vysoko položené Zlešice —
Proti

cihelnu

—

Fot. Jos. \'eselý.

.M.\LE.\ICE (OD nuKOVcCj.

Bethány sbhneme

do líbezného údolí pohorského.
(94 ., 620 ob.) zakonená
proti pohoiku Mlaky eeném na ostrém kopeku vystavnou, jednoduchou svatyní sv. apoštola Jakuba vtšího — presbytá ze XI\'.
stol. Na míst nynjší fary. jakž dosud znatelno. stávala tvrz, sídlo
za pohodnicí

na jehož srdci

leží rozlehlá

ves

Male nice

Pech

z Cestic (Malenických). Malenicm. kudy pvodn vedla cesta
Vimperka do Strakonic, vymohli Hodjovští v-sady msteka. Ale
Švédové je r. lf>+8 vypálili tak, že za 100 let se nevzpamatovalo a
o mstské privilegie pišlo. \'ýhodné spojení železniní, rybnatá a malebn se vinoucí eka se svými kovinami. jezy a mlýnskou stokou,
snadno pístupné okolní krásy lesnatého Pošumaví, divok\' ráz kolem

z

seskupených vrch a bodrost obyvatel uinila z Malenic prázdninskou
— jak malenití každému výletníku

kolonii pražskou. Páni .Pražáci"

eknou —

zvnlý

Dr. A'oldich, universitní professor. oblíbený dvorní

-
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rada B. Pavlíek, pedseda lékárník pražsk\'ch Nykliek, idilcl John.
prof. Brousek a j. cítí se v tomlo zakoulí jako doma a nezamnili by
^.malenický Meran"" za skutený. Krajince pátel pibývá a ti všickni
znají pana otce Havrdu, odborného
pstitele ryb a zase nejvíce
pstroužk, o kterSxh dovede tak zajímavé ipernx' rybá V3'právti,
že pi tom neusne ani nejmrzutjší gymnasijni professor
Lesní sa.

.

.

mot

vedle stanice Zalezlá-Elovice „u Havrd*" nevyrovnají se ani
prohlášené atrakce alpské ve Svýcaích. Pi hluící ece, v samém

pruhem luk a polí. na úpatí tí hor, jež pi eišti se rozbívýchodu do širokých luin, v dob kvtu protkan\'ch pepo-

olšoví s
hají k

Fot. Jos. Veselý.

AIALEXICKA

NAVS.

divnými, pestrými kalíšky, klepají do šumu lesních velikán jako veselé kloue mlýnská kola, ukrytá v staroeském staveni, nyní ovšem
znesváené moderní pístavbou byt pro „lufáky." A nade vším jako
obrovsk}' strážce visí „erné lesy'" staroslavného Pržma u Zalezlé.
Toto obrovské hradišt (pr}' ze II. stol.!) sestává ze tí ástí: pedhradí (z kamení nasypaný val znaných rozmr, emuž lidé „na
vnci" íkají) vlastní týn, skupina to ohromných balvan, a pihradí,
t. j.
zvláštní níže položené hradišt k Budilovu, asi pro ukrytí dobytka. Od jihu k západu namíme délky 1100 metr, šíe až 225 m.
Týn samotnv', s nhož se okem obsáhne celé Písecko, Volysko a
Strakonicko až k
(nyní pro stromy zasteno, jen
ku Ckyni a Lštní viditelno) má šíky 95 /n a o nco více délky.
Nejdivoejší ást „Hebeny" oddluje od tlesa balvan nkde až
50 m srázných ve skále umle vytesaná pšinka IV2 ^ široká. Podobné
najdeme ješt dv smrem k ece, horu plkruhem obíhající, v tch

Vodanm

ásten

-

i

-

kde nenalezneme žádné stopy

místech,

nkde
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dvojitých. Každ\'' zadivi se

nrkdejších

ohromné

jjcvnosti

mohulnvcli zdi,
pirozené a také

jak i)racné a spolu dovedn naši Slovanští pedkové si z ní
udlali nedobytelnou pevnost. Sejdeme-li s l*ržma k velikým pastviskám
u Budilova na kraji lesa. spatíme památný mez n ík, pravé unicum.

toijiu

Xa kamenu (asi \\'., m) sekera, kolo a nástroj na lámání úd, aby
mluvil: Kdo na budilovské pastvy sáhne, na kamen tento hlavu nahne
i Králováci, na svou jjíkIu žárliví, ho umuí! Tak obyvatelé dosud
vyprávjí.

Pod Pržmem leží vesnice Zalezlá a Kovaní n. V této pstuje
zemský výbor umK' chov ryb (lososi, sivni a pstruzi). Zalezlá
(.56 ., 359 ob., 2 t. škola) tvrz a popluží, východišt to Sulku ze Za-

—

erb ryba, v klenote ptaí péro — pišlo po v\'mrení rodu do
Horic. okolo 1590 Hýzrlm. z nichž r. 1618 Jindich
prodal polovic Kovanína a Zalezlou I'aviu z Kian; na to Zalezlá pipadla k Cernticm a r. 1791 koupi! ji František hrab ze Sickingen
lezlé

rukou píbuzn5'ch

ku

Lovicm.

Tenkráte i)rostorný zámek (velmi sešlý) rozprodán soubydlí ve zbytku paláce ve svtnici klenuté
plné gothického žebroví a ve sklep kameny plné erb. Na návsi
Zalezlé mešní kaple sv. Jana z r. 1852.
Nedaleko Zalezlé leží na cest od Pedsla\ ic k Malcnicm veska
Stranjovice se dvorem, nkdy tvrzí, jež \- X\'. stol. náležela
Pechm. linii píšící se ze Stranjoxic. Sdílela osudy Malenic. když
po vymení tamní ratolesti Pech ddicov ob spojili s Lovicemi.
Blízké návrší sluje na Hrad.
Lovice (Klovice pvodn Lvíovicc podle zakladatele Lvíka)
ves s 51 . a 574 ob.,
t. školou a zámkem náležely od starodávna
rytískému rodu Pech z Cestic až do vymení, potom do roku 1621
Hodjovským z Hodjova. R. 1622 koupil sídlo Jindich Hýzrle z Chod,
jenž je novostavbami a zajímavou kaplí Nejsvtjší Trojice rozšíil.
Do kaple umístnil starožitnou pietu blahosl. P. Marie, nyní v kapucínském kláštee v Sušici se nacházející. Na severní zdi zámecké
proti terasovit založené zahrad spatujeme mezi prvním a druhým
poschodím veliký klí. znak v Práchensku na nkter\''ch budovách
obvyklý. Park vybíhá v ostr^" vrch s kaplikou sv. Antonína z r. 1714.
Po Hýzrlech vládli v Lovicích Donínov, Althanové a od r. 1768 až
.1805 Sickingenov.
Poslední z nich podivín a marnotratník hrab
František umel r. 1834, 24. bezna v nejvtší bíd v Lorchu (Hor.
Rakous)'). Na panstvíku se vystídali potom rzní majitelové, z nichž
.hrab Rey zámek pestavl do nynjšího stavu. Patí ted Josefu Zítkovi, staviteli Národního divadla v Praze a professoru na nm. technice v Praze. Od Elovic se otvírá pkná vyhlídka na Sv. Maí. Brdo.
Boubín a údolí Volyky mezi kyni a ^'imperkem.

kromníkm. Rodina Trit

1

-
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Do hornatého dílu Volyska silnicí pres kyni (okres vimperský)
vstoupíme u vsi Žára a Nespic, v této slušná kaple. Obé pi^ísluši
farou k Vavovu, jenž sedí na mírn prohnutém sedle ve v5'ši 728 m.
Zde

stával starožitný' kostelík sv. Mikuláše, jenž

1890

r.

ustoupil

bu-

dobé nové, vkusnjší, celé krajin vévodící. Podací právo k nmu
mly v XIV. stol. vladycké rodiny: z Míetic, vesky asi Ví hodiny vzdálené, z Benešovy Hory, z Mladíkova — rovnž nedaleko — ze Ckyn,
Chvališkovic a Cábuz. Zdá se tudíž, že ve Vacov nestávala žádná tvrz
a okolní lid si zvolil místo ke kostelu ve stedu svých sídel. Krom
kostela stála tu kaple sv. Barbory, zrušená r. 1834. Osudy Vacova
in.
pipínají se na nedalek}'^ v údolíku ležící

Ped

r.

Nynjší zámek v P. povstal z nkdejší
1362 Tvrdek z Peína, jenž nosil ve znaku

tvrze.

Na

pipomíná
Rod Tvrdk

té se

ti korouhve.

XV. stol., v r. 1517 náleželo zboží Janu Kocovi
Dobrše. Po Kocech od r. 1614 následovali Pesíkové. R. 1656 Mikuláš
Radkovec z Mirovic spojil P. s Drahonicemi, s nimiž slcrze hrabata
z Vrtb_y r. 1700 zapadlo do statk Schwarzenberských.
potrval tu až do konce
z

Vacovu pifaeny jsou ješt Cabuzy v úrodné kotlince proti
lesm pi bystin Sputce, nkdy zdatná tvrz Stitkovc
z ábuze, a Cábuzských z Prostého.
nedaleký Rohan o v hostil na
tvrzi pvodní rod z Rohanova a potom celou adu jinj-ch. R. 1756
Iv

sputským

I

Deyma ze Stíteže k Pe\Mkonice, Vrbice, Lhota Rohan o vská a Ptákova

koupil R. kníže Josef Schwarzenberg od Jana

ínu.

niím nevynikají: leží v hornatých koninách jako Benešova hora,
kde dosud ukazují se zbytky , hradu". Na té už r. 1419 sedli Koové.
stoupá terrain ])íke k Dobrši (710/«., 58 . 400 ob.
kolébce proslulého a široko nkdy rozvtveného, dosud
kvetoucího rodu Koc z Dobrše. Hrad jejich býval, obklopený píkopy,
vysok5'mi násp}', siln5'mi zdmi a baštami, nad to dvma tverhran-

Od Peína

4t. škola),

vžemi, obrovskou pevností. Vysoké stavení hlavní, dosud pod
astji je pestavovali. Zástechou, nese na sob ráz starožitnosti,
padní vž trí bez krytu celá, druhá na pólo snesena: brány a hradební zdi sesuty, píkop vyrovnán a nkdejší palác slouží za sýpku
(z ásti) a obydlí rzn5'm majetníkm — hrad rozprodán r. 1801
kteí mnohými pístavky hrad znesváili. Proti hradu na táhlém návrší vypíná se starožitný kostelík díve titulu sv. Petra a Pavla, nyní
Zvstování Panny Marie s kaplí sv. Kateiny a zvonicí. V té visí památný zvon dobešský Maria, 96 cent tžký, mohutného hlasu. Lid
íká, že díve než byl francouzskými vojáky upilován, byl jeho zvláš
silný hlas slyšeti až na — pražském most. Daroval jej kostelu Krištof
Koc (1561), slil Brikci v Praze. Má nápis: Wierzjm wsseobecznau,
Koové tu hospodaili až do r. 1631,
rzimskau, katoliczkau Czjrkew
n5'mi

a

—

.

.

.

-
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pi nich Chepilí: iranovr prodali statky r. lAQ) rodu z Althanu. od
panství pevzal Adam kníže Sch\varzení)erg r. I7U7 ku Peinu.
V kostele (r. 1561 postaveném) leží 11 náhrobník Koc aMalovc.
Za vsí pi lesíku nachází se mešní kaple sv. Jana a Pavla, založená
r.
1603 od Václava Koce z Dobrše. Kolem Dobrše se rozkládají horské
vesniky: Dražov, východišté vladyk Dražovských z Dražova. Zalezlá.
Vacovice, Kvá skovice. Víska, Xová ves s 2t. školou a Chvalsovice. Odtud pocházeli zemani Chvalsovití a podle blizounkých
Radko vic. nyní dvr. díve ves. se psal r. 15H9 Jan Tvrdek z Radkovic.

nhož

Také

níže položené

náleží k

Na
69

.

493

Dešínko

se

zámkem

hostilo

rzné rody:

nvní

ešticm.
úpatí
ob.,

hory

Kalvárie

panství

s

rozkládá se méstys

Dešínkem 480

ha),

Ceštice

(.573

m

kdysi nejslavnjší místo

\'o!yska a východišté slavného rodu Pechíi z Cešlic. erbu ryba. PoPech VIII. v
1v542 — 1574. kdy odešel se svta, vládl
na eštících. Lovicích. \'acov, Malenicích. Stranjovicích. Z manželství
jeho s Eliškou z Kestan vyšla jedinaka Johanna, kterou otec pekal.
.Manžel Johanny Bernard Hodjovský z Hodjova (f 1595 Vs) poddil
po tchánovi všecky statky. Hodjovští drželi C. až do konfiskace r. 1621.
kdy zboží nabyl Jindich Hýzrle z Chodv. Ten zavdil se novému
sídlu r. 1626 postavením dvou kaplí na vrchu, odtud Kalvárií nazývaném, k uctni sv. Kíže Kristova a bolestné Matky Boží. _aby na tu
horu lidem putujícím, kteí jsou vrní a poslušní kesfané církve sv.
katolické ímské Pán
od jedovatého nakažení, od náhlé a nenadálé smrti, od války, boje a hladu od všelijakých neštaslných píhod
ráil jich zachovali a ochráncem býti." Lid z celého Pošumaví sem rád
pichází, hlavn o nedli po Povv'šení sv. Kíže. R. 1728 pistavl
slední z nich

1.

Bh

z Rian ješt 5 kapliek.
Když asem spustly dala je
hrabnka Dorota z Rey opraviti. — Kaple Poxýšení sv. Kíže

Karel

r.

1820

na
Hýzrlech tu hospodaili od r. 1663
iani. od r. 1745 Malovci. R. 1815—1827 hrab Karel Rey prokázal
se nemalým dobrodincem lidu, jenž na dosud vzpomíná. Po
se
majitelov asto stídali, až r. 1861 Antonín Malabail a hrab Canal
pustil Ceštice za 130.000 zl. Františku hrabti Khevenhiillerovi. od nhož
je nabyl rod Waldstein, ale r. 1900 postoupil ádu vídeských dominikánv. Ve farním kostele Sttí sv. Jana Ktitele nachází se obraz
tohoto svtce od Lu.xe z r. 1772 a mnoho náhrobníkv.
Kolem hory Xa Vysokém (712 /n) seskupeny vesnice Nuzín.
Krušlov a Nahoany s kaplí sv. Cyrilla a .Methodje z XVIII. stol.
a školou. Za „Dobrou vodou" pi Chrastnici vrchu (7ttO m) Zaa pod Vacovsk5'm vrchem (822 m). jehož západnímu
vrcholu pezdívají na Kozlinách (775 /n). leží Horysedla — v kraji
neúrodném a vtrném. Pi potku Hostlovickém pi vrších ,ekanka
skále ui)rosted stinného háje.

stojí

— Po

nm

hoíko

—
[(ibHm).

Blcjšti (638 m) a

(Hostlovic).
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Osein

pijdem

(7 !()/«)

V tch koninách najdeme D ou

Ijr

a

\'

i

do Hoslovic

ce, rodišt rázn\'ch

viadyk Zub z Dúbravice. Stídkou projdeme k NémicCim. Zde
v prostranném zámku vystavih r. 1727 pknou kapH sv. Jana Nep.,
jejíž stny posety veiivými obrazy o událostech ze života téhož svtce.
Na Nmicich po zániku domácího rodu zasedH Zubové, Pechové
Chepití, (XVI a XVII stol.) Vžníkové. Od nich r. 1697 zakoupil je
s Krasilovem Jan Dlouhoveský z Dlouhé Vsi (z Langendoríu), jenž je
pipojil ku svienstxi Chanovských z Dlouhé \'si (8.S5 ha) nyní Karla

barona Dlouhoveského.
jo v
Na západ od M. za kopcem v ,Násinách" ukr\-vá se
(40 . 212 ob.) s kapli sv. Vojtcha a s dvorem na míst malé nkdy
tvrze, ale, jak pje humanista Kolín z Chotiny. -hnízdo rodu vzácného",
pán Hodjovskj^ch z Hodjova, ktef-í zddivše, statky píbuzných
PecH z Ceštic (srov. Cestice) kolébku nechali spustnout a usadili se
na Milevsku, Konopišti, kdež je stihnula r. 1621 konfiskace. Poslední
Bohuslav a Adam z Hodjova utonuli jako emigranti v neznámé

Hod

cizin.

Z Hodjova skrze Škroboov po úpatí Mladotického vrchu
— na právo zstane Jetišov se školou a Zahor ice s dvorem
a školou — pistoupíme ku starobylé osad Kraselovu (Krasilov,
3t. škola. 362 ob.). Roku 1360 se pipomíná Leopold z Kraselova, erbu
kotou a v klenote buvoli rohy. Jeho rod široce se rozleniv, usadil
se na Žimulicích (u Týna n. \'lt.) a na Krasilov píbuzná vtev téhož
erbu rytí z Dlouhé vsi. kteí se psali Kraselovští z Dlouhé vsi pro
rozeznání jiných linii: oselecké, chanovské. dlouhoveské a Castolár.
Dcera Václava Kraselovského Mariana pinesla Kr. vnem Václavu
Leskovci z Lesková. Roku 1623 ztratil jmní to Bohuslav Boubínský
Koutkové z Minic,
z Újezda konfiskací. Panstvo se tu asto mnilo.
Záborští z Brloha, Chepití a konen r. 1679 Bernard Vžník prodal
Kraselov, Zahorice. Nmíce, Hodjov, jak již vzpomenuto, svtícímu
biskupu pražskému Janu z Dlouhé vsi. Ten zídil ze všech statk závtí r. 1701 fideikommis se sídlem v Nmících pro Adama Josefa,
syna bratra svého Adama Maxmiliána. Podle památné knihy ml
kraselovský starožitný kostel sv. Vavince r. 1378 Bohuslav z Kraselova. Na zdejší fae v 1. 1538—41 pisluhoval podobojí básník-humaFaru obdržel pímluvou
nista knz Petr Fux jinak Vulpinus een\\
svého pítele-mecenáše, slavného p. Jana z Hodjova na epici (f 1551).
{103 m)

poutniky kostelík svaté Anny založil vzpomenutý suffragan
1682. Bohatému pramenu vody pikládají léivé vlastnosti,
r.
lázn r. 1761 zde zízené brzo zašly.
Vracíme-li se od Krasilova pijdeme z Nemetic do Nihošovic

Blízký

pražský
ale

(vulgo Noušovice na rozdíl od blízk\'ch Nišovic) se

zámekem.

V

nm

—
kaple

Po

sv.

blízku
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Mái Magdaleny. Nade vsí jiná kaple
dvr Z budov, nkdy ves. Tady nkdy

sv.

Antonína

(1693).

dolovali prý na zlato,

emž svdí

dosavadní pojmenování ,na Zlatnici"; ale když r. 1804
stavlo starý dl, našli v šacht rudu sti^íbrnou. Pi
dvoe hájovna Po u stká (že prý tam býval poustevník) a mlý n V ile cký.
Na Nihošovické tvrzi nacházíme v XVI. stol. Malovce a po
nich Vitanovské z Vlkovic, kteí k Nihošovici drželi Jetišov, Radkovice a Hosladice (Hoslovice).
Vymeli tu r. 1696, jakž vysvduje
nápis v zámecké kapli Urozený a statezcn\ rytirz pán (iindrzich Wilím
Witanowsk\f z Wlczkowicz niekdi pán na Nihossowiczich a Nemeticzich tuto Caplu nákladem swým wlastnim vystawieti dal a ginými
dary gest nadal. Anno 1693. Usnul \v Pánu 20. msicz Zarzi 1696.
K proboštskému panství volyskému získal N. již vícekráte uvedený
sufragan-probošt Jan Dlouhoveský ped svou smrtí (1701 '"/i) od Bernarda rytíe Vžníka.
o

zvláštní družstvo

:

František

Teplý.

OKRES VIMPERSKÝ

LXIX.

zaujímá prostoru stední Šumavy (jižní ást) a jižní Šumavy (západní
ást) u velikém oblouku kolem hory Boubína (1362 m), k nmuž na

jihovýchod se tulí nižší (1263 /n) ale malebnjší Schreiner. Terrain
klesá k východu pes Stogerberg (1081 m), Prixberg (811 /n),
Hochwiese (942 m) k Volarm (757 m) a ješt spádnji k jihov\'chodu, kdež oblá, u malé rovinky sedící Velná (972 m) píke

Hradištm

koní

Dub

u

Vlachova Bezí

m), ve kteréžto krajince

(551

m

nad hladinou. Na jihozápad vybíhá Boubín v dolinku
kušvardskou, jež bží až ku Knížecí huti (1021 m) s nejnižším bodem
Vltavy uvsi Pumperle (760 /n), kdežto nedaleký Rohrenberg
má 1130 m a proti nmu bavorský Aipenberg 1141 m, Schiillerleží jen

479

eské

Trouby 932 m, Zassauer 1079 m, Tusetská
\'10Ú m výšky.
1065 m. Západní rozloha se poh\'buje mezi 1(X)0
na (1127 m), Kvilda
Nejvyšší vesnice Prstling (1133 m).

berg
hora

1037 m,

Buí

(1058 m),
(1216),

osamle

u ní

Seckerem

Buckelstein

zádumivý Hanif

(1217 m),

(1073/7?)

a

proti níž

Hoherbergem

plánskými lesy nesmírn smutnou vsí

Neugebáuské
Konigsfilz,

Z obou

s

velikou

bainou

Stickau
Šedivci hora

(1259 m) s horou

mezi

tratí

(1115

Plán

na
/n)

za rozlehl\'mi

otvírá se

údolí

eenou Velká Královská

osady

(Gross-

905 m) pi lesnaté hoe Martina Luthera (1106
v zelenavém moi les vytyují obí hlavy hory:

stran

ni).

na

:

—
západ

A

n

t

i

ge

W

m).

(1 2>'A

1

n

i
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na \vchodé

s c

(

I

1

4(

i
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),

Sa

ii

mc

r

s

I

e

i

n

Sleinberg l(W2 m),
Steindelberg (1057 m), Schnellberg (942 m), Tirolerberg
(965 m) a Liehlenberg (1124 m) s Jagerberge m. Pes n dozírá
1155 m),

Aschenberg

(1085 m).

(

sem mohutná hlava Boubína, jenž od Královské bainy znenáhla
vystupuje jako táhlé, nkolik hodin se vlekouci tlo majestátní velryby,
kteréžto pirovnáni poutníku cestou od Buiny dol ke Kušvard
nkolikráte napadne. Ve vlnách zelenavých les jako by se ten moský
netvor jen jen houpal

.

.

Náš Neruda

.

Boubin

má

a zvolna

si

on pánem
a lenivé

Má-li

Kubovy

—

z

zazpíval:

epiku

dýmky koui —

tu: hledí si

oima mhouí

do kraje
.

.

.

mlh utkaný závoj - íkají na Vodansku
Boubína vystoupíme nejsnáze z
(Kubohutten, 991 m), kam dojedeme lokálkou dráhy Strako-

hora

jistojist

šedivou

nm

o

si

.epici"

prší.

nice-Volary.

Na

z

Hut

vrchol

Díve

vycházívali touristi ze

Šata vy,

zacházejíce pohodl-

nou cestou do jediného pralesa v Cechách luckenského za Lenorou.
Od velikého smrku na pokraji téhož vede stezka na Boubin.
Hlavní

ekou

okresu

je

Vltava eená Teplá. Temeni po

zemské hranice na pedlu vod mezi Labem

blízku

a Dunaje ze slatiny mezi

ernou horou

(Schwarzberg, 1314 m) a Postelbergem (1307 m)
ve v5^ši 1172 m. Vytéká odtud více bystin, jež
potok (Schwarzbach). Za vltavsk}' pramen oznauje se obyejn studánka ukrytá mezi nkolika vysokými smrky, pod
nimiž postavena malá ochranná, pro asté dešt a i v let neídké
vlastn východištm Vltavy dlužno
plískanice touristm vítaná chata,
v revíru buínském
se spojují v

erný

—

a

považovati celou bainu
matku erného potoka, proto erného, že
nejprve ubíhá pímo na sever ve hlubokém, slunenímu svtlu skoro
nepístupném, temn5'm pletivem koen a koínk pokrytém koryt
kolem Grafenhiitte (1047 m) do Kvildy. Zde mní oste smr k jihovýchodu do úzkých údolíek mezi píkrými a skalnatými stránmi, jež
nkde ve v\'ši až 250 metr v pravém slova smyslu visí nad potokem,
jako když dla
o úskalí mírn huícím. Však za jara, když jihne
bouchají a svt se bortí — tak ádí voda ve skalách. Za Franzensthalem a Ferchenhaidem vstupuje íka do podélného údolí
potom ji lemují zase mohutné horské hbety po obou stranách a erný
potok (Vltava) vine se jako slizké hád v nesíslných oklikách hlubokými slatinami, pibíraje s leva i s pravá množství horských l)ystin.
Od Ferchenhaidu, kde Cern\^ potok se spojuje s Thierbachem
ten zaíná u Plání v Malé Královské bain pod Vysokou horou
:

—

—

PRAMEN VLTA\Y.

OKOLÍ PRAMENEC VLTAVY.

-
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(Hoher Berg. \i\5 mí ~ nal)ý\á jmMia 'ICplá \'!la\a. I'ioutli slalinnou
loukou, až V2 hodiny širokou, mezi úpalim Spilzberku (1118 m)
a Mehrergarten u (1004 m}, Maurachenu (1037 m) a Elmu
(976 m). U Elendbacheiu obrací se k severovýchodu, od ústí Raího
potoka zase na jihov\'chod. pi emž prochází nové slatiny, až tvrt
hodiny cesty široké, od slatin iendrských. dvakráte tak širok\-ch.
oddlených známou, arokrásnou soutskou u Horní Vltavice, již \'ltava
úzk\''m ale hlubokým eištm pror\-vá. Za Lenorou u Humwaldu Teplá
Vltava se sluuje se Studenou, z Bavor picházející \"ltavou.
Druhá eka okresu Voly íik a vzniká spojením Sputky (po stáru
Staice) a Teštilky, kteréžto jméno už také zaniklo, a soutok potok: Helmbach. Morderbach a ensterberský od \'imperka nazývá
se Volyfikou. Helmbach pramení na planin u Xeugebáu. vnímá
v právo huivou bystinu maurachenskou a malebn\''mi útesy se deroucí potek Medvdí (Bárenlochbach) — ernsterberský ruej má prameny na úboí Boubína u myslivny nedaleko Ernsterberku {85Á m).
Do Volyiky ústí z pravá u Adolfovy Huti potok pravtinský (Gansaubach), vyvrající u osady Tafelhiitten (9(J8 m) z polohy eené Húttwald
(1041 772), potok boanovick\'-, pramenící pode jménem Nahá (nm.
Nakabach!) u Nedvídkova. jenž vpadá u mlýna Kohoutu pod Bohumilicemi a bošickx' potok. Xa levém behu pijímá ve Vimperce
Morderbach (prameni u steindelberské myslivny). proti Kohoutu nad
Ckyní již vzpomenutou Sputku. od Xicova (.horský potok" ji tam jmenují) pitékající.

Podnebí je drsn, vlhké a deštivé, najm kolem Boubína. Antiglu.
Srážky padají hojné (u prameništ Vltavy nezídka až do výše 150 m
v lét pi dešti snžívá — ). že se do roka napoítá 170—180 dní

—

i

s boukou 12—16 dní.
Bouky bývají strašné, le krátké.
pinášejí nejastji vítr jihozápadní, jemuž lid íká dunajský
, fouká" od Dunaje), západní,
ideji severozápadní. Pi znané relativní vlhkosti vzduchu vyskytují se asté a husté mlhy. v let v údo-

s

deštm,

Dešt
(

na jae na horách. Skvostná podívaná na takovou mlhu s Boukdyž z rána se valí pánví kušvardskou. zabíhajíc jako by ohromnou
bílou rukou do poíí Vltavy nad \'ltavicí a k \'olarm. Paprsky slunení ji biují, honí. prolamují — z bílého, mlhového tlesa odrazem
paprsk tpytí se miliony kišíal. až oko oslní, a celý zjev omlžené,
velikánské, orosené pavuin ne nepodobný, leží diváku pod nohami
jako obraz vlnícího se moe, které po urputném boji kolem 9. hodiny
ranní slunce rozežene do les. z nichž se potom ješt asi hodinu
.kouí".
Sníh po pkném podzimku padne koncem íjna nkde až \\^m
zvýši a zstává ležeti ve stedních polohách do konce dubna, ve v\'sokých až do konce kvtna. Napadlý sníh je hebounký a lehk\T bda,
lích,

bína,

jestli

že
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zdvihne vichice. Nastane strašná chumelice (blizard),
potah nejednou zahyne a celé vsi zapadnou do snhu, že
domk vynívají.

jej

v niž lidé

i

sotva štíty

mí
Nmc —

45.030 ha, z toho 8169 rolí, 8257 vtšinou velmi dobrNxh
zahrad a 21.918 Aa les. Ve 3291 domech bydlí 1.682 ech,
a jen 159 žid, — kteí tvoí
17.611
z toho 26 evangelík
25 místních a 70 katastrálních obcí, celkem 29.376 obyvatel. Velkostatk je 31, továren 5, rybníky jen u nkterjxh ml^m.

Okres

luk,

69

(!)

Širokou

silnicí

1

od Zlešic naproti Elovicím otvírá se

pkný

rozhled.

Pržmo, nad nim Brdo s Kalvárií svatomáskou (795 m), v prohbí blá se pod ftbrem Boubínem dalekoviditeln5' kosteUek u Sv. Vojtcha, na právo svatomáskj', proti nám
Bohumilice, ást Vimperka s malebn\'m poíím Volyky a v zadu
s temným pásem hor pi Vltav, na právo vysoina neugebáuskostachovská, za níž proti vesnikami oživenému a lesnat\-mi stránmi
chránnému eišti sputeckému nad Stachy vyrstá homolovitý Džbán
nad Kašperskými horami a brati jeho Konigstein (1059/??) s Javorníkem (1065 m). Pod námi leží msteko
Na

levo památné hradišt

KYNÉ Staré listiny nazývají je „Czilen". Východišt rodu vladyckého Bozdch ze Ckýn (kyn), jenž ml ve znaku kytiku
uprosted dvou bochník. Na statku po vymení pvodního rodu
zasedli už na poátku XVI. stol. Malovcové, jimž král Ferdinand 1. r.
1537 2I./5. vysadil ves Jana Malovce z Chejnova a na Vimperku eenou Ckyni za msteko, dav jí erb a vosk zelený, trh téhodní na
Vykaždou sobotu a dva jarmarky s osmi poád sbhlými dny
sadil také, aby obyvatelé appelací z rozsudk rychtáe a konšel svých
mli k \'yššímu právu do msta Sušice. Erb se vypisuje takto Sít
ervený, v nmž jest vž bílá, tverhranná na zeleném kopci stojecí
a u spodku jeví se železná vrata zavená, nad nimi okno kížové. Nad
.

.

.

:

se stíny (Zinnen), mezi nimiž krov kidlicí pokrytý
makovicemi: po pravé po levé stran toho krovu, muž zbrojný'
neboližto odnec, ten po pravé stran krovu drží kámen v levé ruce

tou
s

vží branec

dvma

i

.

.

.

Malovcové hospodaili tu
po konfiskacích: aspo r. 1633 17. 2.
,ve píin" Bohuchvala Malovce, aby jemu v náhradu za služby dán
statek Ckyn, jenž byl jeho otci Zdekovi r. 162! vzata r. 1623 v nedli po sv. Ludmile Dorot Chepické z Modliškovic, manželce Václava
Malovce prodán, poslán od král. komory jak5'si Karel Lichtnes do Ckyn
3695 míš. 15 gr.). Petr Malovec ujav Skrýšov, prodal
na odhad '/j
kyni Chepickým, ti zase rodu Gerstorf, od nich nabyl statku Václav
Milota Hrušovský z Hrušová jehož rod zde žil až do r. 1797, kdy kyni
koupil k Elovicm František hrab Sickingen, ale už r. 1808 penechal Dru Karlu Klaudvmu. \'e Ckvni — má 126 . s 867 ob. — nemá
i

(

=

nic

pozoruhodného

ek

obyejná
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sv. Mái Magdideny - zámeVysokou má :U2 ha výmry.

snad. sešly kostelík

stavila.

\'elkostatek

i

s

Ckyn

získala stanici dráhy Strakonice-Vimi)erk.
Poplužní dvr kynský sluje ^Vysoký". Pi
stávala tvrz.
kterou obnovil r. 1549 Jan starší Malovec. Když po jeho smrti se
synové rozdlili, vzal Václav .\'ysoký dvr nade kynmi' a Jan
Skalici (r. 1589). Vnuky onoho prodaly Vysokv dvr Janu Václavovi
Bejšovci r. 1696. r. 17.36 pivtlen ku Ckyni. .Xedaleko vesky Dolan
v útesu splského vršku stoji dvorec Sedlec, nkdy ves (ješt 1635)
s poplužiin. na nmž po válce husitské sedl rod
z Makovic.

nm

Koso

R.

1437

7.

Jan

jirodal

10.

(nyní 2lidni škola. 60
kovi a Janovi bratím

.

z

Makovic

s .363 obyv.),

Kocm

eený Koso
Vyškovice

Onšovice

vsi:

se Sedlci

Pibí-

od jichž potomk r. 1558
koupili je Malovci ku Ckyni. \'yjmenované vesnice tvoí se Splí
dležit rozhranní národnostní až Boubské (matiní škola), jež u samého
Dobrše.

z

Vimperka udržuje namáhav eské obyvatelstvo.
Od Cky vede silnic(^ malebným, olšovím porostlým a \'olykou
oživeným údolím do A'imperka
Xa levé stran za Hradany,
.

Budilovo (znamenitá

.

.

všechny nkdy vsi
nad níž zdvihá
bílý štít starožitný kostel Nejsvtjší Trojice Boží, po ohni r. 1815 do
nynjšího stavu upravený. V nízkém presbytái leží ada náhrobník
rodiny Malovc. sedním na statku Skalici, jejž ode vsi Bohumilic dlí
jen rybník. Staré zprávy o Bohumilici dí. že patronem kostela zdejšího byl eský král jako majitel pilehlých vesnic královských a ves
sama že náležela ku spolenému jmní kapitoly pražského kostela
jako obediencí t. j. takový statek, který dáván byl jednotlivým lenm
kapitoly v jistých požitcích ku spravování. Od r. 1395 ale pipadly
Bohumilice Hanuši Kaplíi ze Sulevic a na Vimperce. Od Kaplír
r.
1494 sddil Bohumilice
Skalici Zdenk Malovec, jehož vnuk
Jan, ukoupiv díly bratí Spitihnva (na V. Ždíkov) a Václava (na
Vysokém dvoe) po r. 1569 zídil z obou statk jedinný pro malovecký
rod, kterému náležel až do r. 1842, kdy František Malovec (f 13./6.),
nezanechav ddic ani posledního poízení, zavinil spor a v
prodej
proti

královské, stoupá

terrain

k

pastviska) a Bošici,

Bohumilicím,

vsi farní,

i

nm

statku

rodin

Lumb

z

Malonic.

Bohumilice pro romantické položení a

pkná

zátiší

i

stanici

stá-

dobou oblíben\''m letním sídlem výletníkv.
Za vrchem Opalencem (645 m) u silnice ukrývá se ves Cuclavice,

vají se poslední

pvodn Sudislavice. se starobylou lípou. Veska proslula v ueném
svt znám\''mi nálezy t professora Dr. Jana Woldicha. Od Bohumilic picházíme kopcovitou krajinkou ke dvoru a vsi Smrné. kterážto
nkdy
zvláštní

s

nedalekým a mnohem
statek,

z

nhož

vyšli ze

výše ležícím

pedka Jana

Štítkovém

ze Štítková

(r.

tvoila
I39()

se

—
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Cábuze. Potomci
pipomíná naposled) Stítkovoové pozdrji íecfni
jejich se vzácným znakem dvou klí sedli na .chudé skýv" v PeBoanovicemi
s Hodonínem,
chovicích u Volvn. Štítkov
koncem XV. stol. drželi epití ze Sudomi^e. kteí pikoupivše vsi
Sv. Mái, Voj slavíce a Radhošt (nyní Radostice) r. 1.543 (DZ.
osob Ctibora Divického ze Sudome na Štítkov vládli.
4 K 19)
Z nkdejšího dvorce po r. 1630 vystavli nkolik chalup. Nedaleko
ve skalnatých útesech Brda, nkdy jmní královských sedlák na
Volvsku, leží Bošice, Zahoí a Dvorce. Píke stoupající cestou
proti již vzpomenuté Boubské pijdeme do farní vesnice Sv. Máí,
pvodn nazývané Láz ad S. Mariam. Od pradávna tu stávala
7.

\-

v místech

Štpánovi

nynjší fary bytelná

tvrz

rytí

z

Cestic,

z

nichž

synové

Smrnou

\'ilém a prosluh' Mikuláš pikoupili Dolní a Horní

od Štítkovc pro kaplanství svatomáské (r. 1414). Mikuláš z Cestic
zddiv malenické zboží, svatomáské k nmu pipojil, takže osudy
obou od tch dob jsou spolený. Ves Svatá Máí má 44 . .341 ob.,
a ob\'ejn\'' venkovský kostel s nkterými náhrobniky. Sem
osadou náleží ješt: Vícemíly, Budilov a Trhonín. Nezalesnná
krajina vysazena mnohým vtrm a v zim vánicím.
Odtud kamenitou planinou po chatrných lukách za hodinu dojdeme
do Lštní (u Sv. Vojtcha), vsi farní. 879 /n nad hladinou ležící,
oblíbeného poutního místa na celém Pošumaví. Kostel sv. Vojtcha,
v pedhusitsk\'ch dobách farní, postaven r. 17.39—1741, ukrývá v sob
pkn\'' náhrobnik s tímto nápisem: MDCXXT po svatém Jakubu apoštolu
umel urozen}' Pan Vilím Popovský z Božejovic a na Popovicích. jenž
zde na poušti mnohá léta (žil) a život svj jest v dobr\'m dokonal
a tuto leží. V ústech lidu se dosud uchovalo, že takových poustevník
zde žilo více, onen rytí v chat pi kaplice sv. Vojtcha „u Dobré
vody" nyní na farní louce. Ve Lštní na nejvyšším bod vesky stojí
ješt jedna kaple Nanebevzetí Panny Marie, od níž otvírá se jeden
z nejkrásnjších rozhled v eské zemi.
V zadu jako by na vás chtl
hlavou spadnouti, spí obrovsk}' sfinx temný Boubín, jehož vous — lesy
až sem splývají, pod námi jako náhle useknutá, na právo lesy vroubená
stráii podívanou propouští do široširého kraje v\'chodního Práchenska
(nyní Písecko), na Budjovicko a až k Milínu, ku píbramským Brdm.
V té prostoe blá se hlavn kolem Mlak pi hradu Helfenburku
u tpytiv\'ch hladin rybník, jež z rolí a luk jako veliké oi prozírají.
nkolik desítek pošumavských vesnic, oddlených pohoíky, bochníkovit\'mi kopci a vršky, mezi nimiž jako dlouhá hádata vinou se bílé

školu

olšoví

silnice,

u

potk

Mlaky. spatíš jako
lesy
sv.

veliké

a

zelenavé

luiny.

A

dále

za Jezincem,

mraveništ královsky' Písek

s

velikými

Divák pochopí, pro práv tady eští poutníci rádi zpívají píse
Vojtcha: Hospodine, pomiluj nás
Pod sv. Vojtchem pi
.

.

.

.

.

.

-
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bystin na

doiince sedí veska Libotyn, nokdy sídlo dosti majetného
vladyk z Libotyn (.Libého týna'"). z nichž Albert se syny:
Kunešem. Bohuiikem. Jindichem. Hrdoném. Poinem a Oldichem se
pipomíná r. 1360 na Budkov (ásti). Mcjkov, Dvorcích. Kuneš
z Libotyn, rytí, nosil na štít jako znak dva ptaí pazoury (r. 1384).
S nimi píbuzní byli Bachovští z Dáchova, vesnice asi hodinu od
Lštní vzdálené. Ta v XV. stol. patila Sedleckým z Oujezda, z nichž
Bohuslav Sedlecký své jmní: tvrz a ves Dá chov, Kosmo prodal
169.5 ku Bezí Ferdinandu z Dietrichšteina. Z Kosma není daleko
r.
do Hostie eených šumavských (pvodn Hošttice, nyní nesprávn Hušice) s pkným kostelem sv. apoštol F^iiipa a Jakuba,
jenž r. 1786 se stal farním. Kolem Hostie v kamenité planin se roz-

rodu

i

Fot. Jar. John.

\LMt^ERK.

chudé vesky: Žárovna, Voj slavíce, Sk are z (zde bvvala
potom náležející rodu Boubínských z Oujezda na nedaleké
Doslavici), Velná s knížecí myslivnou a pknými lesy, a Buk
nkdy dvorec patricijské rodiny volyské .z Xedvídkova". kterou

kládají

tvrzka,

okolo r.- 1730 koupil
biskup pražsk3\

Zdenek Jií Chepický

z

Modliškovic.

svtící

Velná, Buk, Vícemily, Trhonín, Boubská, Boanovice. Výškovice tvoí v tomto

zákoutí dležité národnostní rozhraní, na

nž

zá-

možnjšími Cechy by nemlo hýú zapomínáno. Za Vícemily pechází silnice do ..uzavíraného území" k Vimperku. Z této strany stala
se pedmstím Vimperka stanice železniní lokálky StrakoniceVimperk, jež leží ješt v katastru obce svatomáské.

VIMPERK —

—

696 m nad hl.
má 287 .. 4..395 ob., z nich 500
podle sítání)
leží na svahu hory Brandelhofberg (900 m)
jako sedlo mezi hradem a úpatím hory Sauberg (893 m), jímž probíhá Volyka. Pedmstí s velikou sklárnou rodiny Králíkovy v An-

Cech

(!

—

nin

údolí,

s

nrkdejši

Fiirstovou

sirkárnou

a

knihtiskárnou

Stein-

mst

krom úi^ednich
brennerovou obklopuje i^eku s obou stran. V
budov vyniká starožitný gothicky kostel Xavštiveni Panny Alarie, založený r. 1365 s kapli sv. Anny. Titulní obraz P. Marie považuje se
za práci Brandlovu. kterou zastiuje novjší znalci velebený obraz
v tak eené
sv. xA.nny v zámeck kapli od neznámého umlce, jakož
evanevangelické vži tamže poloznatelné fresky s podobami sv.
gelist. V kostele dkanském ukazují pozstatky sv. Innocence
i

ty

(v

presbytái).

nese nápis

1607.

Cínová

ktitelnice

Na námstí

Fot

Jar.

John.

zasta-

víme se u domu na nmž mezi
malbou podoba rytíská na koni
s nápisem Petrus Wok. Gubernator
,

:

domus rosenbergensis. Celé msto
na svém starožitném rázu utrplo
posledním

Z

lepších

ohnm

v srpnu

r.

budov mstských

huje povšimnutí:

I<)(i).

zaslu-

škola a od císa-

ského rady Františka z Waldeku
vystavená nemocnice s pkným parkem. Nikdo neopomene navštívili

vzpomenutou sklárnu v Ado]fo\
údolí. Zde se vyrábí proslulé sklo kišfálové, jež pode jménem eského skla s výrobky sklárny

již

a

Annin

Lenoe nalezneš ve všech prodejnách Ruska, Itálie. Anglie a hlavn
Ameriky. Nemén zajimavo vidti
postup práce v malíství na skle.
Z.\.MKK \'I'; M.MFKKKf
jež provádí atelier Jana Schurera. Jediný' eskx' podnik sirkárna J. Frsta
pešla v loni v nmecké ruce. Stedisko eské menšiny vimperské
schwarzenberský hotel u Modré hvzdy, Nmci boykotovan\'', zaslouží
každé podpory našich turist. Msto Vimperk mlo pevné hradb}',
jakž zbytky (vže a píkopy) nasvdují. Nad mstem na píkré a jako
náhle useknuté skále ve znané v\'šce v pravém slova významu visí
hrad. otec a kdysi strážce msta. Povstal ve XIII. stol. od rodu
z Janovic, erbu šachovnice. Sestával z pedhradí a dvou zadních hrad,
z nichž dosavad zachovalá ást —
nynjší zámek
b\'val opevnn
více píkrými stránmi na jihu a západu a ovšem z ostatních stran
ásten ješt viditelnými píkopy. DruhN- hrad menšího rozmru ml
dvojí píkop a znamenitou, na nejvyšším bodu se pnoucí baštu, které
eši íkali od pradávna Hrádek, Nmci Hasenburg nebo Haselv

—

thurm

lid venkovský dic
Waschtc. Hrádek obklopovaly
zbytky pozorovati v okolo j)iislavených chalupách.
Na
a první brán poznáme, jak pevn\'m a tedy dležitj^m býval
vimperský hrad, na nmž sedli po Janovských rod ze Strakonic,
eští králové a po roce 1395 králi Václavu vrný Hanuš Kaplí ze
Sulevic. Petr Kaplí odkázal msto Zdeiikovi Malovci z Chýnova
potomci pi panské vzpoue r. 1547 o Vimperk pišli.
r. 1494, jehož
Na to ve hrad hospodaili: od r. 1553 Jáchym z Hradec, rok na to
Rožmberkové, od r. 1601 Novohradští z Kolovrat na Lnáích a Opálce.
R. 1630 Jáchym Novohradsk\'' pustil zboží knížeti Janu Oldichu
z Eggenberka, od jehož rodu ddili Schwarzenberkovó.
Hrad dobyl
na císask\'ch a polem poboil v íjnu r. 1619 Mansfeld — Adam
Vantišek kníže Schwarzenberg jej dal r. 1729 obnoviti do nynjšího

ohccnN'

a

hradln',

nichž

/.

nm

stavu.

K Vimperku

znaná ada nkdy eských nyní
(Freiung) se školou.
tín (Gansau)
se školou, Glasshiilten (Skláe) se školou, Helmbach (Michlova
huí) se školou. Kesán o v,
Modlenice, Lhota eená solní
ponmelýcti

(Salzweg),
sele

!),

osadou písluší

vesnic:

Vyšovatka

Cejslice

Prav

Lipka

(Scheiben) se školou,

se školou.

V Kláš terci

Neveselec

(Klosterle)

(n.

krom

We-

školy

kaple sv. Kíže a rovnž ve Hrabicích a Schenkenberku;
v oné naší Paní Lourdské v této Se. Cordis postavil a nadacemi pro
kaplanství opatil knihllaitel vimpersk\'' J. Steinbrenner. Vtšina tchto
stojí též

vsí

leží

ve

vršité

krajin (700— 800

/n)

za velikými revíry

tulkov-

riedským, kame noplansk5'm (Steinige Planie) a steindelberskvm, které ukonuji lesy velkožd ko vské a Košísk}'^
skS^m,

i

potok, proti Oušovicím do Sputky ústící. Z Vimperka píke stoupající
císaskou silnicí kolem Klosterle (Klášterec) a Solní Lhotou
pijdeme do Korku sovy hut i Korková (ve starých listinách
tak jmenují tu ást lesu boubínských) — Korkushúten — jedné z nejmenších (11 . 83 ob.) farních vesnic šumavských s obtížnou (850 m
nad hl.)
osadník}^ poetn skoro na budjovické diecesi nejchudší

a

duchovní správou. Císa Josef IL naídil sem do kaple Nejsv. Trojice
lokalistu r. 1785 a teprve r. 1801 postavila v Huti náboženská matice
jednoduchý kostelíek Nalezení sv. Kíže. Nedaleko silnice nad Korkovém leží statek eený Scherau, kdysi vimperská hájovna panská,
nejv5'š položená selská živnost v tomto kraji (1050 ní). Z nedaleké
chaty Kubovy (Kubohiiten) opakuje se rozhled od sv. Vojtcha
do kraje a na jih do les mezi Boubínem, Plockensteinem a Hanifem.
Terrain od Kubovy chaty (991 m) k Vltavici horní (813 m) píke
klesá. VI tavie, kde se íkalo po stáru také na Vejtoni (n. Oberwuldau nyní Obermoldau) má 47 . s 384 ob. a od r. 1724 ze štdroty
knížat ze .Schwarzenberka na kopeku nad domky vynívající, slušný

Fot. Jar. Brož.

PARTIE Z boubínského PRALESA.

—
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Fot. Jar. Brož.

zasvce-

kostel famí

ný

^|R^B'A

sv.

tronu

Josefu a pa-

zmínné

kníž.

rodiny sv. Janu. Ze
12 vesnic sem pifa-

ených

náleží
do
okresu vimperského

devt,

z

nichž nej-

známjší

Šatava,

podle které se psal
statený rožmbersko'

purkrabí na Sobslavi Bolechovec ze Sálavý (XV.) a I^e no-

ra se sklárnami (popsána omylem k VoKušlarm jakož
warda: viz str. 69
i

73.1

Za
(ze

f=
kde

me

bod mslyse

Ku
slova

š

\-

a

r

d ou

Kunchs

Kunigs) warte),
si ješt všimnepívtivého, na

Xejsvljší Trojice (z r. 1781)
a malebn položené mešní kaple blahoslav. Panny Marie Pomocné
nejvyšším

ležícího kostela

191

(z

na Steinberku, k severu dovede nás pšina k vysoko po-

1834)

r.

které lid iká Schlossel a hoíx' SchlusselNa jihovýchod smující okna a stílny ve vži ukazují, že
sloužila ku stežení zemské stezky, proslulé zlaté stezky, kteráž sem
picházela z bavorského Freiungu a šla dále pes eské Trouby k Vo1553 „zámkem
larm a Prachaticm. Pod vží Kynžwartem. již
pustým" nazývané, ješt historik Bežan pamatoval lidská obydU

ložené

zicenin vže,

berg.

r.

(r.

1578),

patrn strážc tudy

se beroucích

soumarv.

Fot. Dr. Jos. Preissier.

jezírko pod boubínským pralesem.

Odtud bychom mohli do západního dílu okresu hlubokými lesy;
po silnici z Kušvardy kolem rašelinišf (otvírají
zde lázn) na Unter- a Oberlichtbuchet, Josefsthal do
Fiirstenhutu, cestu fádní, úmornou, na níž nás nezabaví le to, že
jdeme po úpatí táhlého hbetu horského, jímž protéká Schweizerbach, ku kterému na bavorském území sbíhá naší cest podobný"
terrain.
Vidíme adu bavorských samot velkýxh, nkde vesku obklopenou šumn\'-m lesem smrkovým.
ale volíme cestu delší

Ve Fúrstenhutu
Ktitele

(z

r.

1861).

—

nás pekvapí isfounký kostel farní sv. Jana
Kolkolem samá pustina, nic než živná pastviska,

-
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KUNŽVAKT.
Fot. Jar. John.

1^

!

—
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Vny

vým

obojkem, spatíš
sníh, Tannengebirge. Ankogel u Gastýna,
obrovskou rukou se jevící Schafberg u Išlu, Dachstein
na
prostoru mezi tebou a Alpami zablýskne se blavý proud Dunaje, tu
a tam štíhlá vž hradu, cibulovitá, etných bavorských chrámu. Xelze
oi odtrhnouti, sedíš a dumáš.

—

jako

Fot. Jar. Brož.

BUCINA.
^' Buin esk\- lovk pozná, že ne
do památní knihy v hostinci:

Sumavnko
ale naše

—

napsala sl.

jsi

hezká

nejsi celá

eská

milá, jaká ty

škoda

írási

.\.

Ddinova

:

S Buiny vyjdeme na Luzn\'' (Lusen 1372 m) za 2' hodiny.
onomu z hory Roklan (1450 m) obejímá prostoru
Bavor až k Mnichovu a k Alpám, na eské stran pak \ysoko položené bažiny, planinu od Piirstlinku až za Rehberg k hoe Polední,
,

Rozhled, podobný

malebn

položené

ddiny bavorské,

z

nichž nejvtší L. Osvald a Gra-

nkteré u nás jako Zhí (Haidl) nad Rejštýnem. nemluv
samot, jichž jména neznáme. Kdo byl na Buin. pospíšil též

fenau, a

o

k

ad

domnlému pramenu ^Mtavy
Z Buiny revírem Grafenhutte

(1172 m) za Postbergem.

silnicí dostihneme Kvild\',
820 obyvatel, s nov\''m kostelem z roku 1893 s\-. Štpána,
muedníka Pán. Kvildy ped r. 1889 byly celé ze deva, stavny po
zpsobu starobylých
bavorských, potom po ohni po\ staly nové
z kamene,
malebné, nyní oblíbené sídlo vídeiiských výletníkv.
Nedaleko Kvildv na stráni nad Schwarzbachem vvstavl hrab Vilém

farní vsi.

dom

mén

stinnou

300.000 zl. devný zámek o 2
Wi Ihelmswald, v nm kapH (r.

Wurmhrand nákladem
šv\-carskm
Marie Pomocné,

slohu

poschodích ve
1841)

blahosl.

nákladnj-m parkem. Ale na této budov se vyLidská sláva — polní tráva Okolní lesy náležejí hraplnilo písloví
ku i)anství ve Zdíkov.
bti Františku Thun-Hohensteinovi na
P.

s

!

:

Dín

Ve

Franzenslhale pod Taíelberkem (1158 m) znamenité sklárny,
lesa uvidíme kotlinu farní osady Neugebau s kostelem sv. Martina a nesetnými samotami, z nichž vyniká Ferchenhaid (pily), Kaltenbach (nyní kaple Božského Srdce
Pán s duchovní správou, nedaleko sklárna) a Plán, povstné Plán,
kde poíná z královské bainy Thierbach, kde mají 9 msíc zimu.
Klopotný život zdejších dobrých devorubc vylíil Karel Klostermann,
najm v povídce Bílý Samm. Celé údolí Thierbachu podobá se nemálo krajince Andermaten ped sv. Gothardem \e Švýcarsku. Krut\'
kraj. ale lidé dobrého srdce, nevzhlední, ale pítulní, kteí l)y jako
z

nichž sestupujíce na konci

pedkové
kdyby

je

jejich

od starodávna

velkonmetí

žili

s

eskými sousedy

v nejlepší

shod,

agitátoi. ponejvíce renegáti za .schulvereinské

pruské marky" neštvali do zbyteného boje. Oba národní kmeny od
pradávna tu vedle sebe — Nmci nevytlaí Cechy a eši pestanou
na území, které zaujali jejich otcové — Králováci z rodu A'olyan.
Fot. Jos. Tacheci.

LUZNV.
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Z Plán novou

silnici

mezi

-

Kamenným vrchem

vrchem (899 /w) s Se h r e b e r g e m
Lhotou Masákovou. už ddinou eskou Zde
Lho

s

t

kým

i

(900 m) a

(983 /n) procházíme
r.

1742 dohonili

ci-

KMLDA.

z Prahy pes \'olyni ulikající írancouz-ké pluky a je
ervence) po menší srážce skoro všechny zajali. Za \si ii\i(lime nedaleký Ždikov Vel ký I20.. 1613 obvv.. 13 židu) s kaplikou 1'. .Marie
u myslivny .na Lizu", zámkem, v nmž ústedí statku hrabat Thuníj.
v této konin ponejvíce lesy zaujímajicí rozmry 51 16 Afl. Zdíkov
nejvtší obec eská na Pošumaví s .Stídní obecni a zimní prmyslovou
školou nemá — žádného kostela, krom kaple již uvedené a druhé

saští Chorvarti
(12.

(

ve školní budov. O zaízení duchovní správy a povýšení vsi na místo
úadti práv se vyjednává — dosud náleží farou do
c. k. okresních
Zdíkovce.

Tvrz Ždikov náležela pvodn eským králm, od nichž pešla
na konvent kláštera sv. Jana (maltezskéhoj ve Strakonicích. Po husitských válkách získali ji Koové z Dobrše. od nich r. 1539 Malovci.
Synové Jana Malovce z Chýnova a Vinterberka Jan, Zdenk a Václav
sedli jeden po druhém na Ždíkov. jejich potomci až do roku 1799.
Tenkráte Jan baron ALalovec prodal Ždikov hrabatm ze Sickingen. od
nichž pešlo na Thuny.
:

Kostel u sv. Petra a Pavla ve
náleží k nejstarším v tomto kraji.

ješt:

Hodonín. Jaroškov,

Ždíkov Malém i Ždíkovci

Sem

Kaov

chodí do kostela
s

krom

Ždíkova

mlýnem Rodovských. Bu dkov

-

-
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nkdy proboštská), Žírec a ze Lhoty.
Branišov). u ,Dobré vody" pkná kaplika.

V Branšov

(Putkov, ves

(pvodn

František Teplý.

LXX.

OKRES KAŠPERSKO-HORSKÝ

hartmanickym tvoí ohledn horstva jediný skoro uzaven\'' celek
Zaujímají sted Šumavy, planiny to ohraniené horami na
sever a západ od Kvildy a kolem Mádru, jichž nejvyšší body Rok lan
(Ráchel 1450 m) a Luznj' (Lusen 1372 m) neleží na píid eské, ale
v Bavoich. V tch prostorách nalézáme nesetné množství bain
i rašelin (nmecky Filz i Sumpf) mezi stránmi nepromokavé ruly,
z nichž vyvrají horské bystiny, potomní vky. Zde. jakž jme již
vzpomnli na bažin. Lichte Heide (1172 m). temeni pramen
Vltavy a k jihu odtud k Dunaji pospíchá Reschwasser, západn
smrem k severu do Otavy Vydra a k jihu do Bavor prudká Ohe.
s

pirodni.

A'rchovisko A'ydry až po stok

s

Kemelnou

je

veskrze slatinaté a Vltava
se údolími a údo-

sama od svých pramen až ku Frimburku toí

líky mezi slatinami. A práv tyto bainy. jichž menším bratím dole
v Cechách íkají luní bahna, dodávají Otav ^'ltav
v suché dob
letní dostatené množství vody. Šumavské bain-y vykonávají úkol
ledovc alpských, nepeberných to zídel a zásobáren vod, jimž barvy
dodávají. Jako alpské vk}' vtšinou až k Dunaji lesknou se nádhernou
vodou zelenou tak zase na p. Otava až pod své ústí do V'ltav\' nese
barvu temnou až ernou.
i

i

i

Šumavské

slatiny

tvoí mechy

folium nebo cymbifolium).
dosti

z

rodu sfagnum (Sfagnum acuti-

Ty mechy

astých prtrží mraen

za jarní oblevy, náhlých a zde
pohlcuji v krátké dob ohromné spousty

vod, jež potom za letní doby znenáhla vypouštjíce, krmí horské rueje
a jimi nesetné miliardy rozpodivných luních kvtinek, lesních as

mechv. Bez šumavských bažin by vyschly eky, štavnaté luiny,
strán na nichž obyvatelé vypásají po díví jediný svj majetek —
proslulý skot šumavský, slovem bez rašelin neproudil by život na
tchto horách. Bainy však berou také život. Kdo do nich z cizinc
zabloudí, sotva ži\otem vyvázne, utone v bezedném bahn, ponvadž
sotva pozná, že tu a tam pes slatinu hozen\'^ kus deva i vtve
zastupují píky pozemního ebíku. po nmž rodák bezpen a rychle
a

kráí.

Není tudíž radno bez prvodce chodili zapadlými

koninami

maderských revírv. Neznámjší bainy slují: Beim stritigen
Filz (revír neubrunský), Schónfichten Filz tamže, Weitfaller

h

—
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Schwelbe Filze, Gaverriick Filze. nejrozsáhlejší Mullerschachtel Filze se SchaarFilzea Fischer Filze v revíru mader-

a

ském, z nichž poslední ve výši 1003 m nad samvm Madrem stojí za podívanou. Jiná bahna nalézají se v okolí Hanifu (1259 m). \ ohledu
metereologickém mají bainy týž význam jako rozsáhlé lesy na horských polohách
v nížinách. \' tchto koninách z temna les vyholé hlavy tylo hory:
tyují své šedavé, kovím zkadeené nebo
i

i

Hanif. Fúrstenfeld (1161 m), Siebenstein Kopfcl (1242 m),
Kain zen berg (1159), Antigel (1253), Se warzb erg l.iU). .\Ioor(

KR.AJ

Luzný

POD ROKLAXEM.

Bárenkopf

(1158), Poledni hora
Steiningberg (1227). Spilzberg (1023), Hora Adamova (1075) s bainami Drei .See Filz
a Háng, pi trati In der Ludl", Birkenberg (1188), za KammerLehne Oberwindischberg (1140), za Fuchsenau a Langau skupina
hor: Unterwindischberg, Schwarzberg (969), Eben. Saumerstein (1155), Knappenberg s píkrým Haidlem (1187), jehož ást

kopf

(1328),

(1372),

(Mittagsberg 1314J, Seeriicken (1265j,

vže

(Beim Thurm 1173) ukazuje, že za starých dob zde stávala
a ochranu krajiny proti Bavorm kamenná strážnice.
Z toho bodu uzíme ješt jiné vrcholky hor, z nichž uvádíme za
Prášily Steindlberg (1307), s Plesným (Lahaberg 1339), na západ
Sonnberg (970), Brenntenberg (1009), Sattelberg (925), Kieslei ten berg (1114) nad RejštýnemRoh o v (Rogauerberg 897), s horou
sv. Vintíe u Dobré vody (1006), na východ Ziegenruck (883),
Nickelberg (863), Vysokou horu (Hochberg) s Weindlbergem
u

na

výzvdy

-
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nad Albrechlccm Sedlo (Hefcnslcin 9u2j a

(Hl2),

(Zosum

s bratry

1063)

Javorníkem

(1065) a

konen Zdán o v

Královsk\'m Ka-

menem

(1059), za nimiž u Zuklína prozírá Zahájen\' (847) a u Bošic
vrch historický Na
(880) a Hora Stachovská (1085). Mezi
horami vidíš táhlé hbety menších horslcv jako olesnné bochniky
hlavy menších vrcholk a kopc, pi^íkré svahy holé
zalesnné,
prrvy, jimž se zatpytí hladina potok nebo ek \'vdry a Kemelné,
kolem tebe šumí zelenavými obry listnatý les bukový (Buchenw a d) proti nesmírnému moi jehlinaté družiny šumavských hvozd
mezi Antiglem a Horou polední — jako pod nohami leží u džbáno-

Hrad

i

1

Džbánova uprosted blavých samot lidské mraveništ msta
všemu vévodí velebné ticho, jež neperuší ani
divoký kik lesní havti, ani úskalím se za pastvou deroucí dobytek
se zvonci na krku, ani pokik a praskání biem volných pastevc. To
vše zni jako pouhopouhý' harmonicky' šelest do ohromného klidu, jenž
leží na šumavských horách kolem Zhi na Strážnici .u vže" za
vitého

Hor

Kašpersk\''ch

dopoledne

letního

;

.

.

.

Nejprudší sráz k Otav
stok \'ydry s Kemelnou 641
s

t

e

i

n (823

)

má Rehberg (Srní 855), pod niž leží
m sotva plhodiny cesty, potom Reier-

sRothmoosem iEbenwiesem

(787 ).

Rohov

(897),

na druhé stran Ziegenruck (883), Kašperské hory (739) k nedalekému Rejšt\''nu dolnímu (568), kteréž msteko sedí (jako
Hallstadt nad jezerem) zde stsnané na úpatí vyjmenovan\''ch hor pi
ústi íky Losenice do Otavy, že sotva ,vidí nkolik
oblak nad

mr

nosné kemeny,

výtžek

bohatN'

A

puklina kryje ve svém nitru zlatokteré od pradávna až do válek ticetiletých chrlily

sebou', jak horalé íkají.

tato

zlata.

Hlavním proudem okresu

kašperskohorského

je

eka Otava

Xmec jmenuje Oo ,an der Oo"), jež vzniká v našem
spojením potok \' y d r y a Kemelné u C e n k o v >

(zdejší

ji

území
p

i

1

>'

(Winzenzságe) na katastru obce Hirschensteinu. A'ydra prameni na
Luzným: nazývají ji u Púrstlinku máderský potok, jenž z pravá
nad Schindlerovou bažinou snímá Háuplbach. z leva od Schon-

potkem

mlýnským
A hornbach (Javoice), kter5-ž s
Múllerbach) sluje též velký potok máderský. I' Antiglu
vlévá se do Vydry Schwellbach a Pucherbach temenící na
Saumersteinu (1155 m), pod Rehbergem S lil seif en bach. od Adamovy hory sem pádící.
(Kieslingbach)
nkdy v listinách
teme
Kyselice ovšem nesprávn
na svém vrchovisku sluje
erný potok (Schwarzbach), spojka to Mosteckého
se zhsk\'m (Brúckenbach a Haidlerbach), jež vyvrána z Xakerbergu (1024 m) aSallerbergu (975 m). Pijmuvši na pravém behu
pi hoe Scherlhofberg jinae Steinhiigel (876 m) eené je žerní
fichtenlilz

(klein

1

Kemelná

i

—

—

potku

-
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Prášil se vinoucí, mní jméno na
Kemelná. Posledn
pravá potok sekerskx' (Seckerbach), tekoucí úzkou a skalnatou, skoro nepístupnou roklí od Spi tz herku (1022 m). Z toho
potku sekerského u dvora studaneckého (Grunbergerhof) odbouje
známý tetavský prplav ku plavb díví (Schwemmkanal) z les
sch\varzenbersk\''ch, kterýž velik\'mi oklikami v poloze 880—890 metr
koní u vesnice Antiglu ve Vyde. Prplav spojuje horskou krajinu
1799—1800 z rozv délce 2'/^ hodiny ili 14-413 metru. Stavli jej v
kazu knížete Josefa Jana Schwarzenberka.
Otava pibírá na pravém behu nad Rejštýnem proti Wunderbachu pstruhy bohatý potok Seifenbach, od Knappenberku katastrem
svojšickým prudce pibíhající, v Rejštýn íku Lose nice, na Pláních
pramenící pode jménem Weisenbac h, jenž mohutní Zolierbachem
(poíná u etenic) a Riesenbachem na obci Rotsaifenské. Proti
papírn radešovské ústí do Otavy opelický potok, bystinka hory
Zdáno va, u mlýna annathalského pak raí potok (Krebsenbach),
narostlv' z nkolika ruej mezi ddinami Tuškovem a Humpolcem.
Na levém behu vpadá do Otavy jako se stechy inouci Wunderbach, za Radešovem Ele p han ten bac h.

potok od

vnímá

z

1.

Podnebí
deštivé,

kašperskohorského okresu

je drsné,

vlhké a

znan

hlavn kolem Madru, kdež ve vyšších patrech horských vládne

nízká teplota, psobící rychlé srážení vodní páry, jež tam pinášejí
vzduchové proudy. Srážky hojné padají na prameništi Vltavy Vydry
až do výše \5() cm. Okolí Kašperských hor je vysazeno vtrm, kolem
(Haidiu) toívají se prudké snhové vánice, kterými trpí vesky
Svojšice a Ziegenruck (Kozliny).
nejednou sníh zasul, že jen
tuneh' obyvatelé vycházeli na denní svtlo. Nad eištm Otavy ležívají v lét husté mihy až do 10. hodiny dopolední. Nejmírnjší podi

Zhí

Ob

nebí až na Dolní Rejštýn,

nádherné

mí

Okres

23.085 ha.

4181 pastvin a plání,

8706

v poslední

dob

hledané a také vskutku

letní sídlo.

Nmc, celkem

\().

z

toho 4619 roh, 3035 luk, 53 zahrad,
Ve 1914 domech bydlí 7860

ech,

569 ha les.

16.595 hlav, z nich až

na

žid

a 22 evangelík
katastrálních 34, velko71

Obcí se poítá místních 18,
statk 10, továren 5. Národnostní hranice jde na stran eské obcemi
Churanovem, Jáchymovem, kolem Kašperských hor, kde trpí násilí
všickni katolíci.

eská

menšina, k Ostružnu.

Od Ždíkovce pknou
kolem

Vávrova

STACHY,
a 794 oby v.
r.

a

více

Má

silnicí

okresní pijdeme

Podleského ml na
5'

msteka

než vsi (743

m

nad hladinou)

veliký kostel bolestné Pannj^ Marie

1785 zízena duchovní správa, od

r.

pes potok Sputku

na

z

r.

1842,

1847 s kaplanstvím.

s 71

domy

pi

nmž

Na míst

-
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nynjší svatyn stávala kaplika až do r. 1782 k Vacovu, potom ku
Zdikovci filiální. Krom 5trídní školy existuje zde Stachm výhodná
zimní emeslnická škola. Stasi živí se hlavn podomnS^m obchodem,
prodávajíce devné hraky a majolikové zboží. Najdeš je po celm

svt — na zimu kolem vánoc, možno-li, pospíchají dom: jako v Babel
potom jindy tichou a jako opuštnou ddinou pošumavskou rozléhají
se zvuky všech eí evropsk5'ch a asijských.
Slavn

kdysi žili pedkové Stasi v tchto koninách, , stojíce na
stezky bcznické proti
zem". Hlídali Královskx'Hvozd, ásf vlastní Šumavy, jež odtud táhl pes Kvildy. íBtodlky
až ku prsmyku Kdyskému i všerubskému, opatujíce jak hranice,
tak zdejší bohaté zlatodoly. Za to se tšili právm a privilegiím od
eských panovník jako nedalecí sousedé královští sedláci na Volysku a Chodové na Domažlicku, s nimiž mli
stejné povinnosti.
Jsou zprávy*), že kníže Betislav za vrné a platné služby tchto
hraniár proti císai Jindichu III. osvobodil je majestátem od placení
jak5'chkoli daní a plat s tou výsadou, že oni a potomkové jejich na
asy nemají nikomu úroiti. Pozdji ovšem Králováci i královští
Stasi odvádli jakési poplatk}-^ do královské komory, ale za
jako
královští svobodníci voliti si mohli ze svého stedu náelníka (íkali
mu hejtman), který v sob sousteuje všecka dominikální práva, jakých jinde vrchnosti užívaly, považován byl za iditele královácké
samosprá\-v širokého rozsahu a musil také, jsa za své iny zodpovdným valným hromadám tohoto lidu, pi nastoupeni úadu pisahati,
že práva a královská privilegia svobodník dle sil sv\'ch hájiti a
ochraovati chce a bude. Ku právm
náleželo: svobodné vaení
piva a pálení koalky, právo kremné, honbj^ a rybolovu. Hejtman,
jenž prbhem
dostal jméno vrchní rychtá (Oberrichter),
ve svém území neobmezenou, královské komoe a královskému prokurátoru podízenou i zodpovdnou moc soudní. Území Stach pišlo
asto do zástavy: dlouho je drželi Svamberkové ku Karls|)erku. po
bitv na Bílé hoe don Huerta k Velharticm, až r. 1639 vrátilo se
zpt eským králm. Tenkráte poali (asi podle prvního katastru
z r. 1651) jmenovati toto territorium: der konigliche Wald Hwozd. po-

škdcm

stráži u

i

vné

n

tm

vk

ml

jmenování tantologické, ponvadž Hvozd esky sluje Wald. \' tch
pohnutých dobách, kdy Chodové pišli o samostatnost, prohlásilo místodržitelství pražské na stížnost rychty královského Hvozdu r. 1677,
29. kvtna a císa optoval v témž roce 25. srpna, když je zastavoval
Václavu Ferdinandu z Lobkovic, že tchto osm rycht nesmí ovládati
podle své libosti, ale že ony dle svých star\''ch práv mají se íditi
hejtmanem, jenž by penžní quotu nové vrchnosti odvádl, a že to
*)

Viz Dra.

J.

A. Gabriela spis: Der konigliche

Wald Hwozd Praha

1864.

!

-

-
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Území inperturbaliter (nerušené) užívati
14.

císaem potvrzených. Od

i^íjna

f

té

má

sv5'ch

privilegií

doby mluví se v

r.

1659,

listinách

vždy

rychtách Královského Hvozdu bez uvedení jednotlivcích
jmen. Jména tchto rychet byla: 1. Stachovská, 2. Stará Stodlecká, 3. Nová stodlecká (Stadln), 4. Sva tok ateinská,
5. Eisenstr asská, 6. Zhrská (Haidl u Eisensteinu), 7. Hamerjen o

Kochanovská

(Kochet) 9. Seeviesenská. Kdj^ž v XVIII.
vrchního rychtái^e zanikl, stály první ti rychty (stachovská
a ob stodlecké) až do r. 1848 pod ochranou panství stubenbašského
(Schutzobrigkeit). ostatních 6 pod ochranou panství bystického (nad
Úhiavou), jež na míst královské komory až do r. 1850 vybírala platy
gruntovní, lesní, honební, vodní a mlj-nské. Králováci tito však o sob
zstali až do konstituce svobodní*), na Stasích eši, ostatek Nmci,
lid srdce dobrého, jenž mezi sebou svorn a pátelsky žil, nevda ani
zbla o národnostních štvanicích až do let devadesát\''ch minulého století novinái klidný kraj rozvíili, najm na Horách Kašperských.

ská,

8.

úad

století

Abychom posoudili svobodu, jevící se poplatky královák hvozdeckých, nahlédnémež, jaký výkup podle výnosu ministerského rozhodnuti z r. 1851 . 16.652 jednotlivé rychty zaplatily hamerská 135 zi.
:

zhrecká

18'1i,

kochanovská

42"22

do Dešenic,

seeviesenská
stachovská zl. 185'15,
starostodlecká zl. 288"4374, novostodlecká zl. 314'06. K tomu pipojujeme, že ped zkázou borovcem v r. 1872 ml pemnohý královský
sedlák (der Kúnische) vlastního lesa v cen 60—70.000 zl. r. m. a
dosud nkterv' drží, jako v Hamrech, Stodlkách a jinde. Na Stasích
z takových pozemk povstaly brzo jednotlivé dvorce, pozdji ddinky:
Jirka lov. Blah o v,
v. Ku sov, Voldichov, Z ad o v, Chu16 kr. vid. ..

zl.

79- 16,

eisenstrasská

zl.

zl.

zi.

29'13,

ího

ránov. Michalov, Vcí^še hrad, Jáchymov, Sebestov,

chalupy, Teimlov, Javorník, Oubislav
mezi

horou Stachovskou

(880) a

Suchým vrchem

(1085),

(862 m).

Nmecké

Peínu)
Javorníkem (1065), Na hrad
Ve stachovské huti robí váli ba(patila

k

revné korálky, proslulé po celém Orient také ve Španlsku a Portugalsku, kdež obchodníci užívali jich mezi africk5'mi ernochy jako

penz pi nákupech otrokv
Smutnou a jako opuštnou krajinou stále do kopce pijdeme
farní Nicovu (855 m nad hladinou) se starožitnj^m
kostehkem sv. Martina, biskupa. Na vži 2 staré zvony s gothickými
legendami patrn z dob XIV. stol., kdy Nicov náležel klášteru ostrovskému (u Davle). Opat ml zde rossáhlé lesní hospodáství, jež píslušelo ke komendatue na Zátoni (Ottan u Krumlova). Kostel uvádjí
Hstiny kolem roku 1350 jako farní v dkanátu volyském. Po válkách
k chudé vesnice

*)

Srovnej djiny

eských Chod na Domažlicku.
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husitských pipadlo klášterní zboží

mstu

Kašpersk\'ch hor.

Do Xicova

kdy tad\' zízena samostatná duchovní správa
— od r. 1584 píslušely do Hor — tyto vesniky: Milov. Stiiberh au ser, ml5'n plánsk\', dvr Bayerv, kdysi dvr fiskální a
svobodnick\'', Reckerberg se školou, Krousov a Sebestov
(Sommeran). Rete nice (nyní nm. Jelenice, pvodní dvr zde slul
Jidrce) pod Královským Ka-

jsou pi^ifareny od

r.

1785,

menem

Fot. B. jMacenauer.

ve výši 886

m

ležící.

Od Nicova mezi Horami

a
táhne se hlu(6.33 m), kterou

Raín

horou

boká prrva

eená
probíhá
bystina,
Zollerbach se dvma mlýnNa úpatí Ždánova polohami Holbrachem a Kolmbergem vine se klikatá silci.

nice skrze Retenice na

HORY KAŠPERSKÉ.
Xesoumrné

okresní

msto

chudé

výstavnosti leží ve
výši 739 m nad hladinou, má
198 ísel s 2221

124

Cech

oby v.,

(podle

13 evangel. a 52

z nichž
sítání I),

židv.

Ze

zbytk bývalé slávy hornické zstaly Horám pozemky
\e výme 5484 ha a z tch
proslulý les

Bukovec

(Bu-

chenwald) na hoe Knappoobsahuje 2(X)0 jiter.

v

Ve
z\''vá

STAR\ KKIZ

L'

NlLUWA.

starých listinách na-

se

msto esky prost

Hory, nmecky Reichenstein

vodn

s

farním kostelem psvat. Linharta

titulu

v dkanátu prachatickém pod patronátem eského krále,
od
roku 1584 ale pod patronátem místního magistrátu, jenž od císae
Rudolfa II. si toto právo zakoupil a s malou pestávkou znovu
od r. 1785 posud drží. R. 1806 pov\''šen farní kostel sv. Markéty na
dkanský, Hor}' prosluly zlatN-mi doly, pro nž panovníci mli na
msto více než laskavé oko. Akoli až r. 1584 18. ervence skrze
Rudolfa obdrželo název královského horního msta (kgl, freie Gold-

kvetlo

bergstadt).

a

mlýnc

vétrn\''ch
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v XIV. slol.. kdy mlo pes
soumarových na trolení rudý. .Mimo

nejvíce
i

mlýn

3(iCt

dobý-

zlata

železnou rudu. pro kterou stálo 10 hamr. O sile zlatokop
dozvídáme se z dob krále Jana lucemburského, kterému msto ve
na pomoc. Když Karel IV. piválce s Bavory poslalo 600
voliv, aby msto bylo spojeno s obchodní cestou z Pasová pes Kvildu
ke Kušvardé a také odbokou k Hartmanicm na beznickou stezku,
vali tu

i

odnc

Bavorm r. 1361 nákladn nový
jméno jeho Karlsberg, v ústech eského lidu
Kašperk, ujalo se nové pojmenování Horám — Hory Kašperské,
ímž se myslívala na rozdíl od jiných hor blízkých (Zlámaných a Stíbrných) nejenom msta Horní a Dolní Reichenstein, ale též celá krapostavil

hrad,

nedaleko na ochranu proti

jenž

obdržel

pilehlými vesnicemi. Horní Reichenstein sice zstal pi
svých výsadách, ale musel ku hradu platiti roné nco pes 2 stíbrné
kopy šosovného. R. 1366 dal Karel IV. Petru ze Svojšína „svobodu
k hradu Kašperku. aby silnice svobodné tudy šly z Pasová do Cech
a to do roka trvalo a což by koli vezli, aby od toho clo nebylo dáno,
tenkráte zlato z Hor zrovna teklo.
krom litého zlata a stíbra'
I na polích je nacházeli, celé kusy „zlatého kvtu" a dosud se obas
takový kus kemene najde. R. 1764 kopal mšfan horský mez na
poli, a ejhle mezi kamením kus ryzího zlata, jejž na radnici chovají.
Mohli tudiž horští snadno r. 1584 koupiti za 4450 kop vesnice: Plavín,
Jidec (etenice) s mlýnem, Nicov (ást druhou), Mílov, ervenou ves
(Rothsaifen), Lidlovské dvory, skelní hut ve vSvojšín a Voglsangu,
Ziegenrucky oba s mlýnem, Plze (Pilsenhof), Opelice, Túškov Dušovice), dva dvorce u sv. Mikuláše, Žlíbek (Rindlau) a Nové dvory (Neukonen r. 1617 hrad
hof), díve vesnice panství hradu Karisperka
samotný se 4 dvorci (pustými) a Kavrlíkem za 4200 kop. Válka ticetijina okolní s

—

(

—

letá zniila

nmetí

dolování a zdejší

eský

živel, jejž

jakož

i

v okolí potlaili

kolonisté.

Druhdy hlavní chrám (asi Vi hod. vzdálený) sv. Mikuláše se temi
kaplemi a druhý (dkanský) nkdy sv. Linharta nyní sv. Markéty na
námstí, oba vkusn upravené, pochází knžištm ze XIV. stol. Tetí
Panny Marie Snžné od r. 1815, kamž o pouti pijde tisíce horal,
eený „zum Grandi", má gotický oltá nkdy v hradní kapli Karlsperské s pknou ezbou, veliké ceny. Nynjší památná radnice jako
manský dvorec náležela ku hradu a byla sídlem rytíských obhájc
této pevnosti.

Znak Hor Kašperských (od
hradební zdi spojené

cis.

dvma vžmi

Maxmiliána z r. 1572) nad kusem
ruka horníkova mává kladivem,

pod nímž na hradb vidti druhé ostré kladivo (nosatec).
Od msta pes návrší a potom pastvisky za hodinku dojdeme
ku zíceninám hradu Kašperka (Karlsberg) r. 1356—1361 z rozkazu

204
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stavitelem Vítem Hedvábn\''m

Karla

l\'.

pevn

ale též

dmysln,

jak rozvaliny

postavenému a

sice

nejen

svdi. S malou posádkou

dal

Fot. Jar, John.

HRAD KASFERK.
bránili.
Cisar propjil hradu právo posoudce v kraji Prachenském ili poprávce, ,že
pokoj zjednával, zloince plenil a hubil bez všelijaké lítosti a že nad
zl\'mi dal popravovati". Kašperk stal se okolním královským sedlákm
na královském Hvozdu politickj^ni stediskem
sem
z Volyska
nosili své roní platy a u královského purkrabí zvláštní ochrany požívali.
Proto jim pezdli „Kašperáci". Kašperk však netrval dlouho
v moci královské. Již zakladatel zastavil týž Janu Okoví (že byl
jednooký) z Vlašimi, pražskému arcibiskupu (1365—1380). král Václav
I3HI Janu lankrabímu z Leichtenberka, r. 1411 Petru Zmrzlíkovi ze
r.
Svojšína na Orlice, pi kterémž rod potrval až do r. 1457. f^o té na
vládly rzné rody, nejdéle Svamberkové od r. 1487 až r. 1617
dostal se trhem mstu Horám. Když r. 1655 pišel z Vídn do Cech
rozkaz, aby hrady po celém království eském boili, vyrabovali jej
mšfáci pedkladn. Od té doby ponechán na pospas asu, vichru
a dešti. \" novjší dob jeví jHoráci" snahu, malebné zíceniny udržeti.

se rozlclilv

vinnost

Kašperk snadno

i

nm

i

nejvyššího

—
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Naproti Kašperku (886 m) stávala výše položená hláska (934 m) nade
vsí Žlíbkem (Rindlau). Nkteí praví, že hrádek ten zboil r. 1421
Žižka, jiní, že až r. 1437 Norimberští. Zíceninám na píkré skále dal

jméno pustý zámek (Oedschlussl).
Ze Žlíbku pijdeme do rozlehlé eské
1251 obyvatel) proslulé výrobou devák,
chaek, pifaené do Strašina, kteráž jako
lid

vsi

Nezdic

devných

(134 ísel,

krabic,

m-

nedaleké Ostružno
polovice patívaly podi

vŠimanovem pifaené do Albrechtce z
danstvím do Hor, z polovice do Žihobce respektive Žichovic. U Nezdic
samoty: Pernovice, Mstek, Hory a Paezy u Šimanova
s

Fot. Jar. John.

\'KŽ

dvr

poplužni

NA KAŠPERKU.

Stádaly, nkdy

Ostrožn

tvrz

a

sídlo

Horic

z

Prostého.

kolébka rodu z Ostružna, z nichž r.
1398 se pipomíná Jan (znak: stíbrné rohy buvolí) r. 1401 Jan mladší

Také

v

stála

tvrz a

-
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Ostružna. služebník Jana
Ko/emliorka na Zvikov.
u Smolu navštivime farni, kolem silnice rozloženou ves Strašín s poutním kostelem Narození P. Marie (635 m
n. hl.. 58 d., 521 ob\'v.), nkdy tvrz-ruiny v lese .Xa Výškách". Kolem
Slrašína leží pohorské vesnirk\': ^Slaler (kajile sv. Anny z r. 1826).
(kaple P. Marie z r. 1854). \'štín,
a Záluží.
V Zuklín stávala tvrz s poplužím. R. 171.-5 Václav hrab Vratislav

a

r.

146') \'il(''m

Odtun kolem

z

/.

mlýna

Poho

Mahoany

prodal Zuklín jesuitm

—

nyní náleží k Hošticúm.
po pravé stran strán Šibeník ((íalgenberg 803 m)
(Weinberg 812 ot). sestupujeme sráznou silnicí od Hor
a Vin
Kašperských (739 m) k Kejštýnu (568 m). Na levo poskytuje krajina pkn\'' pohled. Pod nohami leží v hluboké prrv ZoUerbachu
nkolik samot, v\'še kolem lesa Buk ovce (DuchenwaldJ do tmavé
zelen zapadají horské vesky a samoty osady kašperskohorské, k západu rejšt\'mské, rozdlené tokem Losenice. Nejvtší ervená (Rothsaifen) s kaplí P. Marie (z r. 1856) na míst nkdejší poustevny.
Dvorce hoejší i Lidlovy (Liedelhofen) se dvorem e. Kaiserhof, od nhož vede silnice k nkdejší papírn, pile Karolín
s mlýncem a k sirkárn na Riesenbachu. Od papírny dojdeme k Vogelsangu s kapli sv. Barbory a dvorcem, jenž až do josefínských konfiskací náleže! klatovským kášternikm (Dominikánm). Za Losenici
kolem Ziegenrucku (883 m) tulí se vtrm a strašným snhovým vánicím vysazené, chudé vesniky Malé a Velké Cimruky (Ziegenruck) se školou, Plze ec (samota), Svojše (u silnice z Kvildy do
Rejštýna (823 /«) se školou, Dobronín (Nimpfergut) se samotami
Fluszhousem a dvorcem Buchingro vým. hájovnou Hochreitem
(940 m) nkdy všecko vesnice hradu Karlsperka. k nmuž píslušel
jako man také sedlák Moosbauer proti Vogelsangu. Za horou Knappovou leží
(Haidl) s kaplí sv. Václava, Tiefau a proti Saumersteinu (1155 ni) pod horou ,u ti jedlí" (1154 m) povstné bainy
Hai d ler-Kik erzer- a Langerfilz. jež u sklárny Goldbrunn se
šíí v planinu nazývanou Rankl (1146 m n. hl.). Pes bainy vede
stezka Jakubova (Jacobi Steig) proti Zadovu nad Stachy. Jako oasa
v nehostinné poušti stojí na silnici ku Kvild ves Horká Kvilda
(27 ., 252 obyv.) se školou. Ve vzdálenosti pl hodiny leží ped námi
malebné královské horní msto
REJŠTÝN (Unterreichenstein 568 m n. hl.. 17 .. 1u83 obyv. nm.,
ptitídni škola), položené na pravém behu Otavy pi ústí Losenice
pod starým kostelem sv. Bartolomje. Postavili si jej horníci v XVI.
stol., jehož stavba sama (ze deva) ukazuje na míst menšího, starožitného titulu sv. Apoštola Pán. Jak se kdysi kolem nho toil život
hluný, bohatý a rozmailý! Radniní listiny praví, že ves povznesla
se hned za krále Pemvsla (Otakara rvžováním zlata v ece Otav.

Majíce

oe

Zhí

I

-

-
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dosud hojné zlatého pisku vyhazuje a že Rejšt^Ti, když hornici
Hochberku a |)od Meiersteinem narazili na bohaté zialoiloly za
Václava II. stal se stediskem všech Hor (t. j. Kašperských, Hory
Matky Boží, Stíbrných) na Sušiku. Odtud plnily se zlatem pokladny
Tana Lucemburka. Karla, Václava, Jiíka a Vladislava — až Rudolf
r.
1.584 povýšil Kejštýn na horní msto.
Dnes jen vysoké hromady

jež tu

v

lido\é povésti mluví o zapadlé

štérku, písku, polozakryté otvory štol,

sláv

dol Rejštýnských,

prý sáhaly chodbami až do
kus strán, když z jara voda
zem strhne, oteve jako veliké bodnuti chodbu se zachovalým trámovím, cestou jako nové \yšlapanc)u. na níž se nalezne mudhý hornick}" nástroj; ale kdož dbáV vSnad jen podloudnici (pašeráci) tabákem
a hedvábím správn ví, kudy a kam chodbami ped pohraniními
strážníky uniknou! Alésto má 300 ha les a pozemkv.
Na levém behu Otavy za mostem v Kláš terci (Klostermhle
9 é.. 173 oby v., dvorec 83 ha pdy) stojí proslulá továrna na duté
bílé, barevné a kišfálové sklo rodiny ze Spaun díve vStolzlovic.
Nkdy tu klepal pi svobodném dvorci králováckém mlýnec s platy
do benediktinského kláštera v Klatovech; odtud jméno „Klášterec\
Dol po vod v
(Schrobersdorf) nalézá se velké skladišt deva a zemský ústav pro umlv chov losos a pstruh (založil
subvencí zemédl. rady Dr. Fric) a továrna p. Greifenhagena na celzlatých

Kašpersk\''ch Hor, až ku Svojši.

které

asem

Radešov

deva.
se však cestou jiroti \od. Za pilou Maushaus se dli
v levo kolem potoka Seifenbachu do Svojše a dále ku K\ildé, v právo
do Wunderbachu ale ta druhá stojí za podívanou — svým mostem.
Pes ohromné balvany v eišti, jímž huí prudké vlny, hodili z každé
strany dva mohutné ebíky s dubovými píkami, po nichž domorodec
peskakuje
po tm ve výši nkolika metr zcela jist, ale cizinec,
jen prosím, at se pokusí.
Ta prohlube a divá voda vábí a dojde
lulosu ze

Dáme

;

i

do

(snad!)
v

Wunderbachu, ddiny

hlubokém jeho

néko

údolí

i
potku tím podivného,
od zaátku ledna až do polovice února

že
slu-

nevidí!

Vykraujíce

ím

mezi úskalím,

dále tím divoejšího rázu.
nad námi skály v i)ravém
slova smyslu visí, jen jen spadnouti
bory po obou stranách rostou,
tok Otavy víc a více huí, praská, nebublá ale ve — šumné bory
mstsk5'ch les rejšt\'nskvch z leva mezi strmými skalními stnami,
smutn odrážejí se od hoh''ch vrch „auf der Haid und am Timpí",
které pni vysoko (830- 50 m) k nebi holé, pusté jen tu a tam nízká

zadivíme

se,

silnicí

že tudy cestu udlali.

Místy

.

.

.

:

borovice

a

koví

oživuje

tu

pustinu.

Smutná

pouší,

kterou

zavinil

korovec r. 1872 a \tšinou — lidi sami. Porazili a více nesázeli
liják smyl lesní prst a dílo zkázy stží zamezuje novjší pokusy

—
za-

-
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nepehledné skály a planiny obcí Haidskych. Jsme .in Sche Imerjara zaviiiuje náhle zde
gasse", dsné proslulé neštstím, Utt-ré
úzk\^m eištm se ítící led. Jako das se pižene, zaplní eku. silnici,
co se mu postaví v cestu, rozdrtí — až pod Wunderbachem v širším
u Rejštyna cel\' most strhl.
Co
údoli zvážní, akoli ješt nedávno
pily.
povoz, lidí zahubil — o tom poví nkdo z obyvatel
sedící v malém, malebném údolíku proti obci Hi rsche ns tein u pi
Bubeníek,
stoku Kemelné s Vydrou. Postavil ji pražský drva
v nmž zakladatel kolem r. 1890
jenž zde zbohatl. Celj'^ devný
opuštn uprosted bohatství umel, nechal syn — banké, dlouhá léta
ladem, potom odsthovav se do Londýna prodal obci kašperskohorské.
Pila obklíená pknou zahradou leží jako velikánská moucha šedivá
na zeleném koberci luk a zelenavých hvozd okolních, z nichž v lét
slyšíš jednotvárné naped protivné, ale když zvykneš, potom uchu lahodné zvonce pasoucího se dobytka. Od pily poíná — ovšem že nevalná plavba pltí po Otav.
Za ekovou pilou silnice se rozchází, v právo vede do Rehbergu
lesniti

/.

i

ekovy

enk

dm

Kláiným až do Antiglu. První vede pes
most velikými serpentinami okolo Sattelberku (925/w) pod Breu te nbergem (1000 m), až ku kostelu v Rehberku (855 m), pvodn (od
r. 1785) devnému, od r. 1804 zdnému. CísaskS' orel na vži hlásá,
že povstal z naízeni císae Josefa II. nákladem náboženské matice.
Jsou pamti, že i ve zdejší krajin se dolovalo, ale patrn s nevaln\'m
prospchem, ponvadž nic jistého se nedozvíme. Jen hald}' pokusy pipomínají. Stojíme v srdci Suma vy mezi horou Polední ( 1314 /n)
a Antiglem (1253 ní). Jako svtlé body vystupují nad námi z temna
les a luk ddiny a samoty Grúnberg, Griinbergerhtten,
(IV2 hod.), v levo údolím

as

Kaltenbrun, Schosselwald

neja j., místa to za zimních
nikdo beze zkoušky pedstaviti nedovede.
Druhá silnice proti Hirschensteinu postupuje údolím Kláiným
po pravém behu Vydry. Údolí (Klárchenlhal) náleží k nejkrásnjším
partiím Šumavy. Koryto eky poseté obrovskými, vodou obroušenými
balvany, vypadá jako táhlá brázda, plna velikánských brambor. Zp-

obtížnjší chze, jako

si

uhonná íka tvoíc mnohé peeje, valí jimi s ohlušurachotem své vod\% že nepostaíš sledovati, který záhyb blavj^ch vln se toí divoeji kolem klidného kameni: v záhybech pi
stráni mihne se temnou vodou erný pstruh (^Bachforelle). jenž tu
Mžeš kieti jak
domovem. A což na jae nebo po velkém dešti
chceš, ev a shon vody nepekiíš: ve. jeí. jako kanóny bouchá,
až t jsi-li sám. hrza obejde, že se vzedme k tob na silnici a schvátí
Když za klidného odpoledne letního vody opadnou
t na vky
a pistoupíš k nkterému balvanu, nebo peskakuješ s jednoho na
druhý, vlnky mírn šepotajíce jako bílá hádata vinou se pod tebou

nná

a jako

jícím

!

.

.

.

-

bok

kolem

a lesního
proti

kamení a

kvítí,
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skal, zabíhajiee

—
as proužk

do zelenavxch

drnCi

méiavych barev
hostu tchto vodních konin. Nade

které otvírá své rozpodivné hlaviky

božímu sluníku — ídkému

to

utvoily na více místech nkolik
skupin rzných podob jako pískovcové skály u Adrspaciiu \- KrkoKláino údolí daleko pedí známjší ertovou stnu u \'yšnoších.
šího Brodu, hlavn sv\'ni pekrásným zakonením .in der Schaclitcnau"
proti Madru. kamž od Antiglu pijdeme obyejnou cestou lesní.

vším

visí 2

To

je

leva žulové

ten kraj. o

skály, jež

nmž

tak jiravdiv a

krásn

píše náš i)0\i(iká

Kloslermann ve s\ých kapitulách.
František Teplý.

LXXI.

OKRES HARTMANICKÝ.

Hornatý tento a v nejedné píin zajímavý okres hranií na
s okresem Nýrsk\'-m. k nmuž pivtleno z tohoto okresu ped
nkolika lety Eisensteinsko. od vrcholu hory Plesné (Laka B.) až
po kotu ,119!", jižn od erné Hory (Schwarzberg), s královstvím
Bavorským. Bavory tedy sousedí s okresem tím také na stran jižní.
Na v5'chod sousedí jednak s okresem Vimberským, jednak s Kaherka Horního hlušperskohorským. jenž vbíhá do nho u
bokým zášerem sahajícím až skoro k samým Prášilm. Na severu
hranií s okresem Sušickým od Svatého Mouence až po Chvalsovice a odtud s okresem Klatovským.

západ

Grn

ekl jsem, že jest to okres hornat\% ale pípadnjším ješt pívyjma
vlastkem bude. nazvu-li jej okresem horským. Yždyf neklesá
severovýchodní cíp jeho — povrch okresu toho pod 800 metr výšky
nadmoské a v jižní jeho ásti, to jest jižn od áry, vedené od Gsángetu k Neubrunnu, pesahuje pda jeho všude úctyhodnou výši
1000 metr nad moem. V této ásti práv, uprosted ponurých slatin
dumá opuštná samota, zvaná ,Rachelhau s'", a pod Luzn\-m pi
potoku Luzném spádá šumavské sny myslivna Prstlinská, tato
u výši 1149 m, ona pak 1194 m nad moem. Ro klan ská ch5'še jest
tedy nejv3'šším obydleným místem v okrese a na celé Šumav. O málo
níže než tyto samoty leží osada Filipova Hu£, kde ve výši 1100
metr vzdlávají horalé nkolik políek v samém sousedství horských
,

—

chladem d\'šících.
Horský massiv, jenž vypluje okres Hartmanický, jest ástí onoho
stedu hor šumavských, kterS- z okresu toho pechází do okresu ka-

slatin

—
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tém

šperskohorského a vimberského a vypluje okresy ony
úpln.
mocný uzel horstva šumavského, kde všecky zvláštnosti
liorslva toho jeví se v rysech nejvýznanjšich od charých slatin, jež
svírají dech. až po tmavohndou hladinu jrzírt'k. j( ž dívají se jako
výrazné hndé oko srny z rámce širých hvozdv a z pod obrví táhlých heben horských. Toto jádro horské, jež se prostírá v znanou
šíi a ješt znanjší délku, podobá se mohutnému tlesu obrovského
zvíete, jež ulehnuvši pi hranicích zemských, ramena svá rozestelo
jednak podle hranic, jednak dovnit zem. Horský tento uzel šumavský
zove se „Plánmi" (Getiide) a dlí se v nkolik vysoin od sebe
oddlených bud hebeny horsk\'-mi anebo údolími rek. Severní ást
tchto Plání vypluje práv severní ást okresu Hartmanického a dostalo se jí jména podle osady Seewiesen. Dr. Moic Willkomm zove
ji také vysoinou
.Králováckou" (das Kunische Plateau). Vysoina
ta jest celkem nižší než ony. jež stupovit vyvyšují se za ni na jihu.
Na západ zvedá se v heben. kter\'- tvoí vnitní pásmo Královského
Hvozdu a jest zárove hranicí okresu. Toto vnitní pásmo Královského
Hvozdu souvisí horami Pancíem (1152 m) a Špiákem (1199 m)
s hlavním hebenem Hvozdu Královského, jenž tvoí hranici zemskou.
Táhne se podle hranic okresu hebenem šumavsky táhl\'m. z nhož
zvedají se nejvýše zadumaný vrchol hory .Hochgefild" (1202 m.
Jan Sommer v VIIL ásti dkladného díla: ,Das Konigreich Bohmen"

Jest to sted,

z

r.

1840 naz5'vá horu tu

tedy trojím

odkudž

dlouh\'^

tento-

Hochgefield",

tém Mstku

horský heben

(Brúckelberg, 1234 m),
Poslední horou
stále se níží.

Brenner

(1070 m), kterx' však leží již mimo okres.
heben na v\'S0in samé pnou se nkteré vrchy do v5'še
metr. Jsou to nedaleko hebene eeného, tedy na západní

pásma toho

Mimo

„Hochfiederet, Gefielderberg.

jménem) a zalesnné
jest

tento

nad tisíc
stran vysoiny, vrch u Christlgirgla (1088 m). vrch nad Drnbrunnem (1045 m) o nco severnji a táhlohbetý Schúrerberg
(1173 m) proti Mstku, nejvyšší to bod uvnit vysoiny té. Uprosted
planiny zvedá se nad zákrutem silnice, jižn od Seewiesen (842 m).
hlavní to osady této vysoiny, Vogeltánd (1001 m) a od tohoto
smrem východním Javoina (Ahornberg. 1089 m). Mimo tuto na
východním kraji planiny zvedá se vysoina tato ješt dvma vrchy
nad 1000 m a vysílá do sousedního okresu Sušického zprohýbaný
koloss mohutného V osik a, jeho vyšší vrchol, ležící v oblasti jazyka
jméno \V a ssnmeckého nad osadou Ratgebern, má
ec kenberg a dosahuje výše 950 m. V tchto místech zvedá se nad
vysoinou Králováckou (ili též Seewiesenskou) a Hrekou, jež vlastn

znmen

tvoí jen vyšší stupe vysoiny pedešlé, dlouhý heben Hochriicku
(1077 m). s nímž souvisí skalisté brdo Bezníka ili Hory svatého

Vintíe

(1006 m).

Xa severovýchod zvedá

berkem

Královákii horami Saller-

se planina

aSauberkem (971 m) nad 900 ct nadmoské výše
klesá smrem k Cachrovu. Mimo vrchy tulo vytené

{915 mj

a na severu

a
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Natterberk

(1024 m) nad

Zhim

nevystupuje nad 900

m

výše

nadmoské. \a stran severovýchodní zasahuje do Sušického okresu,
do okresu klatovského klesá nerovným svahem. Planina ta \yniká
pepfnabnou rozmanitosti scenerie horské. V zeleni luk pkné vydvorce královíícké s družinami domk ,podluk stídá se tu s tmavou, zádumivou
zelení šir\''ch hvozd a \ystoupíš-li na nkterx' z vrch, jež zvedají se
nad pvabnou planinou, pozdraví t rozervané tém starého Jávo ra,
krále \ rch šumavských, jež modrá se na obzoru zvedajíc se za
temn\'m pruhem, kterým vroubí planinu vnitní pásmo Královského
Hvozdu. A v klid horské pírody mile hlaholí zvonce pkného skotu,
»tvoíce unylým hlaholem sv\'m krásný, milý doprovod k nádhernému
divadlu, jež se tu skytá zjasnnému zraku.
Stedem planiny vine se
jako bílá stuha etnými zákouty silnice, vedoucí z KIato\- pes Seewiesen. Brunst a Gerlovu Hut do Eisensteina.
Xa jihu vystupuje planina Královák znenáhla k druhé vysoin
jmiaji se tu roztroušené

svží zele

le n n ick\''ch'',

Šumavy

centrální,

kterou

možno

nazvati

(Plateau von

Hurkental),

jež

Zhského

potoka

Kemelné. U

puje

o

v\''še

nmž

l(»ll

a

zvedajíc

se

vysoinou

nad 900

Hrky

m

Hrekou

do údolí
(Hurkental) dostuklesá

m. na severov\''chod zvedá se v heben Hochrcku,
zmínili, a klesá za Dobrou Vodou (887 m)
již

jsme se

píkrým svahem k Hartmanicm (712 m). Za Bezníkem (ili
Horou Vintíovou) zvedá se jižn od osady Einode, kdež jest pkn\''
dvorec náležející k panství Kundratickému. znovu do výše 1121/7?
dvojvrcholou Kemelnou (Kiesleitenberg). jejíž vrchol a boky
jsou hlubok\'mi šachtami, kteréž pipomínají, že tu horníci
hartmaniti hledali zlato ztajené v mocnSxh žilách kemene, kter\''
hoe t dal jméno. (.Kiesleite" znamená vlastn ,Kemelná strá";
zastaralé ,Leite" rovná se novému .Lehne"). Kemelná spadá lesnatým svahem ku planince, na níž
se vyjímá králováckS'
ve Velkém Bab3'lon se stechou o vysokém štít, pod nímž
k domu tulí se nad okny devná pavláka a nad jehož lomenicí,
zdobenou pkn5'm vyezáváním, ve filigranské vížce na tyech devných sloupcích rozhoupává se zvonek, zvoucí k modlitb ráno,
o poledách a za veera, kdy soumrak snáší se na ztichlý kraj horsk\''.
Smrem jihozápadním vysílá Kemelná do údolí Kemelné íky
a mladé Otavy odnož horskou, na níž hoví si osada Mittter-Waid
a která koní se nad
pilou strm.ým kuželem, jenž pokryt jest sUbn<'m porostem, smíšeným z bez a smrk. Druhou odnoží Hory Kemelné jest Rotmoosberk. kter\- strmým svahem.

rozr\'ty

pkn

ekovou

dm

—
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proslouiXMiým malel)nými skalisky, vrhá se do údolí olavského. a tetí
odnoži hory té jest Rohov i Rogauerberg. kterým skláni se
horský massiv Kemelné Hory k Rejštejnu. Nad Hartmanicemi zvedá
(852 m). jež piklání se ke svahm planinky
se Ivamišova

Hra

u linode.

Zmínili jsme se o Gerlov Huti (934 m). kudy vede silnice od
Seewiesen k Eisenštejnu. Za limto místem jest sedlo horské, které spoPo
juje vnitní heben Královského Hvozdu s horstvem Prášilským.
pravé stran sedla zvedá se eený již Pancí a po levé Pampfcrberk. za ním pak Fallbaum (1241 m) a ten táhlým hebenem, po
nmž vedena hranice okresu, sklání se a pak opt zvedá ku vrcholu
Plesné (Lakaberg 1339 m). Tam dostihl mohutný tento horský val
hranice zemské a hned zas uhýbá se od ní dovnit království, kdež
vytyuje se za krátko Steindlberkem do výše 1308 /w. Pekrásná
jest pout od Gerlovy Huti po eeném hebeni. Po chvíli pekvapí t
krásný pohled na moe les tam, kde ocitneš se na mýtin, na skalisku, nebo v porostech nízkých a proídlých. Les splývá po píkrých
bocích tohoto hebene až k chudobným domkm horským, lesy kynou
nám na horách blízk5'ch vzdálených, tu temn zelené, tam skoro
erné a v dáli v rznxxh odstínech od smutné šedi až do jasné mode
blankytu, s nímž v dáli zdají se splývati. Když pak dojdeš táhlého
hbetu hory Plesné, pekvapen staneš, kdy hluboko pod tebou ve stínu
horské hradby zaleskne se ti vstíc tichá hladina romantického plesa,
jež dumá tam hluboko pod tebou, podobna slze. která zachytila se
v asách temnobrv5'ch hvozd. Nižším hebenem pokrauje horstvo
to od Plesné k devaské ddince Gsángetu, jež daleko zapadla
v hvozdy horstva toho, usadivši se u samé meze království v nadmoské v\''ši 1032 m a za touto vesnicí znovu zvedá se do výše
1314 m dumavou Horou Poledni (i Poledníkem). Tato hora výšinou Grosse Riegeln (1238 m) souvisí s malebným Hbetem
Jezerním (1265 m), s nímž podkovit objímá kotlinu, kde mkce
má ustláno v zeleni les rozkošné jezírko Prášilské (1079 m). Od
vrcholu Jezerného Hbetu na jih táhne se Kamenný Vrch (1229 /n).
jenž vysílá další odnož již do okresu sousedního. Hora Polední poskytuje rozkošného pohledu se skály, na níž vytýena znaka triangulaní. K severozápadu zrak zatéká k mohutné kup a táhlému hebeni Velkého Javora, odtud bloudí po lesích Královského Hvozdu,
pehledá širé plán slatin v revíru Maderském. za nimiž strmí dvma
kupami k obloze chmurný Roklan. Na východ zi táhl\' heben
Boubína, dohledá k modravé hradb horstva Ždánovského. s rozkoší se odtud sveze mimo vže Kašperka k údolí otavskému. odkudž
z dálky mu kynou šedé zdi mohutného hradu Rábí. zdraví Svatobor.
jehož rozhledna blá se nad modí jeho svah, a dívá se s rozkoši
i

daleko, daleko do kraje, až k
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modravým i)ásmm Brd

a do úrodného

l^lzeska.

Hartmanického zaujímá divokou, smulnou

Jih okresu

pokrývají slatiny revíru Maderského. za kterými
pustina, zvaná

„Kameral- Wald". O

slatináeh

])laninu, již

posupn se tmí lesní
tch stala se zmínka

odkazujeme tam. Souvisíf vypopisu okresu Kašperskohorského,
soina, jež patí k okresu tomuto, s planinou .Maderskou. a pibrána
tam ledy pro úplnost vylíení horského terrainu okresu onoho. Tam
také stala se zmínka o vysoké hradb horské, jež vroubí vysoinu
pi^i

i

Fot. O. Vysoký.

RADNICE

\'

K.\SPEKSK^C11 HOK.\CH.

Maderskou na stran jižní. Xejv3'šší vrcholy pásma toho, Rokle a
Luzn}', strmí již v Bavoích, tedy mimo okres. Od Luzného táhne se
podle hranic zemských a pak na rozhraní mezi okresy vimberským
a hartmanickým vysok\^ heben horsk}', z nhož zvedají se na

pd

Marberg (1369 m), Moorkopf
Piirstlinkem, Hora erná, sklánjící

okresu hartmanického
kopf. 1.328 m). nad

(také Mar-

se ku slatin „Lichte Heide". z niž sbírá vody své Vltava, dále S e b e n'1242 m) a H a n f b e r k 1259 m), jehož vrchol sedí
s t e n k o p f e
již v okrese vimberském. Jižn od Filipovy Huti zvedá se hora
F^urstenfels (1161 m) jenom nepatrn nad planinu, jež v tchto
koninách okresu Hartmanického neklesá pod nadmoskou výšku
100 m. Nejjižnjší cíp okresu Hartmanického. v nmž Púrstlink jest
jediným místem obydlen\'m, tedy onen trojúhelník, který jest omezen
i

i

1

1

i

(

-
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se dvou stran hranicemi království a na severu arou, vedenou od
hory Plattenhausenu (mezi Roklanem a Luzn\'m) k iMoorkopfu.
proslavil v eském svt Klostermann románem ,Ze svta lesních
samof. nebot stediskem dje úchvatné této rhapsodie i lépe epo-

šumavské jest Piirstlink a nejbližší okolí jeho.
Tím jsme vyerpali dopodrobna popis horského povrchu okresu
Hartmanického a zbývá nám ješt doplniti to, co již eeno pi popisu
peje

okresu

Horského o slatinách xysokych
Fot.

|)lanin

šumaxskych

v koni-

AV Bronec.

OTA\'A, MEZI Rt;HBER(;EM A DOL. REJSTEJNEM.

nách tchto. Planina Maderská, již pokrývají smutná tato „tasaviska",
smrem k severu. Jižní ást její zbrázdna jest
etnými horami. Slatiny rozkládají se v ploché ásti severní. Ze slatin
této koniny zajímavá je slatina Weitfáilská tím, že bažiny její,
jenom kostrbaté koruny
z nichž týí se nad bahno a temn hndé
horské klee, obklopují jako smutný „ostrov mrtvSxh" les smrkový,
sklání se od hranic

tn

který ^dosud

houb,

jež

slatina

se

vpíjí

šií

a

se"

\-

také

lesem, tam dere se
psobíc na zdar jeho
s

zákenému bahnu

vzdoruje
,

v

les a dusí v

pdu

jeho.

povrchu, podobnému

Je totiž známo, že
napitá hmota její hranií

život.

Kde

roste do výše.

a vzrst.

a jeho

nm

pebyteným vlhkem

Jedle

a

s\'ým

zhoubn

buk niivému vlivu slatinné
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podléhají díve, smrk vzdoruje nejdéle. Posléze však jjodléhá
pec. Schne, až zmizí všecek jeho živol. Kra opadá od kmene a ze
spleti rzných rostlinn5'ch souástek na povrchu bahna trí jen , mrtvola"

pouh\' dík, který posléze zblá psobením dešt a snhu, jež
perou v nahé tlo jeho. Takovým „mumiím" strom, smutn trícím
z niivého bahna, íkají lesníci ^souše" nebo také „svtlice", ponvadž „svítí" z daleka, odrážejíce se blostí svou nápadn od temné

jeho,

pdy

slatinv.

Fot.

Tomuto ostrxku odumelých strom uprosted slatiny
Weitfállské
prezdno

M. Bronec.

„F

c h

i

c n

t

f

r

i

cd hO

f

—

-hbitov

Ze

slatina roste, vidno

smriny".

pi jezee Plese

(La-

kasee) pod Plesnou, za

Tam

Hrkou.

slatina

vniká do jezera,

ímž

povrchu jezera toho
znenáhla ubývá. Podobnx' úkaz pozorovati

možno

u jezera Javor-

ského, jež
žují tím.

umle

udr-

že slatinu, vni-

do jezera, „odkratím zabraují,
aby jezero znenáhla nekající

a

jují"

promnilo
tní.

se

v

adu

prostoupených

ostrvky tesavé pdy.
Nejvýše
tin

NA \'YDKE

,U

REHBERGA".

leží

povrch

sla-

pi hranicích jižn

od svahu Poledníka,
kde rozkládají se až ve
povrch jich zvedá se málo

1100 m, nejníže pak u Madru, kde
nad 1000 m nadmoské výše.
Potok}' a
okresu náležejí všeck\^ do oblasti eky Otavy,
jež v hoejším toku svém. až po spojení s Kemeinou, zove se Vydrou.
Pramení se pode jménem potoka Luzného, jednak na svahu hory
Luzného, jednak \e slatin .Sta ngen-Filz" pi samé hranici, severozápadn od eené hor\'. Po stoku s potokem Cern\'m zove se
Modrou (Mader-Bach), kterýžto potok správa pije Vogel steinbach, spjící od Moorkopfu k severozápadu. U Madru snoubí se
Modrá s Velkým Mlynáem, jenž sbírá vody své ve velikých slatích revíru Maderského, a od stoku s mohutnou touto íkou horskou

výši

íky

-
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zove se Vydrou, jež protéká okresem Horským. Veliký Mlyná sám
vzniká spojením Javoice (Ahornbach) s Malým Mlynáem,
který odnímá tmavé vody své jednak slatin Weitfallské. jednak
stráním a lesm v jižní eásti divoké vysoiny Maderské. — Nejmohutnjší vodou okresu Hartmanického jest Kemelná (Kiesling-Baeh).
jež sbírá a Vyde odnáší skoro všecko vodstvo, stékající s hor okresu
Hartmanického. Prameny své sbírá na svahu Mstku v Hvozd Královském, tedx' na
okresu, a pod Schiirerberkem. jmenuje se

pd

Fot. ^^. Broiiec.

\\ElTF.\LLbKA

z

.5L.\T1.\A.

poátku potokem Brunstským. od

Zhi

potokem

Zhuiským

mohutní potoky, jež pibírá vtšinou s pravá a z nichž zmínky zasluhuje polok Je ze mí (Seebach). kter\' pramení se na svahu hory

a

Plesné.

protéká

Plesem

(Laka-See,

1096

/w),

tee naped

smrem

severovýchodním a pak obrací se smrem vSxhodním, vlévaje se pod
samotou .Pí arrh áusel". Ponkud jižnji pojí se mohutn\'- již potok
Zhský s potokem Prášilským. jenž spje od hranic a pibírá nedaleko od ústí svého s pravá odtok jezera Prášilského. Spojením mohutných tchto vod horských vzniká vlastní Kemelná. jež pak mohutnou zátoinou obrací se k severu a za Frauentalem pod horou
Bezníkem ocitá se v krásném údolí, jež ím dále více se úží, až

-
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Hry

nad Rehberkem
mezi svahy Spálené Hory a Sedlové
s pravá a svahem Kemelné Hory s leva stává se divokou iižlabinou
horskou. Od Frauentalu jest smr toku jejího jihozápadní, od stoku
s potokem Sekerským, kter\'' pivádí íce Kemelné vody z Vydry
prplavem Vchy n icko-Te tovský m. má eka smr celkem severovýchodní.
Spojivši

tvoi

s

se s

Vydrou pod

ní

Otavu, jež odtud

Fot.

M. Bronec.

je

ekovou

pilou

splavná pro \ory.

v okrese sousedním,
PIfastvi

zavedeno

POTOK KRE.MELNV
(POD STODLKAMIJ.

na Otav r. 1779. Na vysoin Královácké pramení se u Ratgebern
potok Pstružn}>, jenž protéká pvabným, luinatým údolím mezi
svahy Hochrucku a Vosíka (Wassecken-Berg), nad Hartmanicemi obraci se k severu a opouští u Chlumu pdu okresu. Ponkud
severnji než tento potok prameni se na téže vysoin Koppelský
potok, jenž však za krátko opouští okres a u Petrovic pojí se s po-

tokem díve jmenovaným v Olšovku.
Do Bavor, tedy do Dunaje tekou a k
ležejí

Rokle

7.

tohoto okresu

nedaleko

Malý eznj^

Roklanské

chaty,

a

oblasti moe erného návyvrá na severním svahu
Jelení potok (Hirschbach),

jenž

-
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který temeni se na svahu Poledni Hory. vlévá se do Malého

ezného

ním tee k Dunaji.
Také Velká ezná sbírá jeden z pramen sv\'rh na
okresu Hartmanického, odvádjíc ást vody z hor Prášilsk\'ch k Du-

a

s

pd

naji a

moi ernému.

Jižn od Seewiesen prameni
brzy opouští okres, tekouc
V okrese Hartmanickém
jsou dv jezera, a to Prášilské mezi Poledníkem a

tu

se

celkem

Ostružná i Pstružná,
smrem severním.

jež

Fot m. Bronec.

Jezerním Hbetem, jež se
zvedají nad hladinou jeho
(1079 m) do výše 1314 a
1265 m, tvoíce kolem nho
vysokou hradbu, a jezero
„Pleso" (Laka See), nad
jehož hladinou (1096m) zvedá se strmou stnou strá
hory Plesné do výše 1339
m. Jezero Prášilské zaujímá
plochu 4 ha a má umlj"
splav se stavidlem, kudy se
za jarního

tání

pouští

bytená voda, pomáhajíc
plavovati díví.

peod-

PodobnS'mi

splavy opatena jsou též jeerné a Plockenštejnské. Nejvtší hloubka jezera
Prášilského ítá dle mení
univ. profes. Dra. V. Švambery 16 m. Jezero Pleso má
plošn\'' rozmr 2\S ha a nejvtší hloubka jeho pesahuje
sotva 4 metr}'.
zera

Pokud se t_ve stránky
geologické, staí podotknouti zcela strun toto: Rula

SEKERSK^' POTOK.
skládá Hory Prášilské a \'tší

ást

„rychty" Novostodlské.

Od Hartmanic na východ a podle Kemelné pevládá žula, jež tvoí
Bezník, Hochruck, Javoinu, Frauenwald nad Kemelnou íkou s leva
a Formberk pímo naproti nad touž íkou s leva. Tato žula jest
vtšinou hrubozrná a pechází asto v rulu, s níž se asto
stídá.
Na Bezníku a Kemelné Hoe je prostoupena mohutn5'mi žilami
i
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kemene. Do tchto žil
vody etných potkv

znaném

množství zlato,
po dlouhé vky vymilaly. až asem zlat\'' nános ve vodách íek horských se nahromadil v znaném množství. A když lovk zamil v koniny ty.
poal zlatá zrnka vypírati z nánosu íního, , rýžoval" zlato z písku,
vod šumavských. Proto Otav naši dostalo se pyšného epitheta eky
, zlatonosné". Pozdji nepestávalo se na pouhém vypírání zlata z písku
vtroušeno

a

potok

v

je

je

z

nich

Fot. .M. Bronec.

JEZERO PRAŠILSKÉ
(POHLED

S

JEZERNÍ STENY).

íního, n5'brž jali se hledati vzácn\' tento kov v skalnatých útrobách
šumavských hor. Poátek tohoto dolování pipadá do dob panování
král Jana Lucemburského a Karla IV., Otce vlasti. Na vrcholu Hor)i

Kemelné dosud možno

spatiti hluboké šachty,

vání na zlato v tchto koninách. Horníci z dob

jež

tch

pipomínají dolozaložili

msteko

Hartmanice na severním svahu Kemelné Hory. Král. Hvozd, a to
oba hebeny jeho. složen jest ze svoru, který' pechází na planinu
Královák ze sousedního okresu N\''rského. Svor pechází znenáhla
v rulu a nesnadno jest vytknouti pesn rozhraní mezi obma útvary
tmito. Podkladem slatin na vysoin Maderské jest nepromokavá

Žula, místy též

modravý

jíl,
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obsahující

hojn

slídy, kterx' povstal

zvt-

ráním ruly a žuly.

Neteba podotýkati zvlášt, že vtšinu pdy v okrese Hartmapokrývají lesy, šumné hvozdy, v nichž hluboké vládne ticho,

nickm

zelený to háv, jenž tak krásnou jest ozdobou šumavsk\'ch vj^šin
a strání. Les a opt les kryje boky a heben Královského Hvozdu,
Prášilských hor. šumí dumnou píse na mohutném massivu Horv
Fot.

M. Bronec.

XA

BEHU

JEZERA PRASILSKÉHO.

Kemelné, kryje tém a jižní svahy Beznika. Hochruck, Javoinu,
tmí se na vj^soin Maderské a polokruhu hor, jež ji vroubí na hranicích
království. A také slatiny mají své lesy, nízké lesy kosodeviny
(Pinus pumilio), mezi nimiž truchlivé zkazky o závjích šumavsk5-ch
šepcí drobné lístky nízké bízy erné (Betuta nana). Zahledíme-li se s vrcholu nkteré hory v tu spoustu les, chápeme, pro
napsal „šumavský" pvec náš v „Devorubci" svém krásné verše:

snh

.Šumavský

kraji,

plný vnad

a plný lahody a zvsti,

pro
v tvé

vábí

mne

moe

to odevšad
kyprých ratolesti?"

!

—
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Vždyí klid a veleba hvozd šumavských psobí jak konejšivé zvuky
krásné písn na mysl vnímavou
Jak mocn tu pevládá les nad plochou pdy ostatní, vysvitne
Lesy pokr\''vají v okrese Harmanickém 20.495 ha 28 a 47 m^
z ísel.
ploch}'. V tchto lesích horsk\''ch rozhodn pevládá smrk. Sosna tvoi
souvislé porosty jenom v polohách do 80() metr výše nadmoské, od
800 do lion metr vyskytuje se v lesích hojn jedle a l)uk. Bukové
Fot. Jar. Brož.

JEZERO

,PLE.SO».

porostv souvislé najdeme na píklad na obou vrcholcích Kemelné
a na jihozápadním svahu Steindlberka. Od 1100 metr poínají však
mizeti buk i jedle a ovládá jenom smrk. Proto pásmo mezi 1100 a
1400 m nadmoské výše bývá zváno „pásmem smrku'. Nad 1400 metry
pestává vzrst stromoví lesního. Vyskytuje se tu místo šlíhl\'ch
snirin vonnodechých jenom trpaslík mezi stromy, pi zemi se plazící
Ide ili kosodevina ÍPinus montana var. Pumilio.) Kle tvoi miniaturní lesíky, jimiž nesnadno prodírá se noha, co chvíli váznoucí ve
spleti

kivolakých vtví

neobyejn

tuhé.

její má barvu temnzelenou a je
shrbeného stromu toho. Kmen.
odkudž dostalo se stromu jména, dosahuje

jejích.

jako tuhý

kose vyrstající ze

zem,

Jehlií

je život

—
znané

Kle

tlouštky.
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vyskytuje se na nejvyšších hebenech a vrchol-

jest jí porostlý zejména na severním svahu
svém. Jak jsme pravili, jest smrk z devin lesních stromem nejhouževnatjším. Podotkli jsme již, jak usilovn vzdoruje slatin, jež vžírá

cích hor.

A'rchol

se lstiv v

pdu,

Ze strom

smrkem

Luzného

která

listnatých

nejvyšší

toto

jej

živí.

sdílí

se

Fot.

m. Bronec.

pásmo

souvislých porost lesních vrba
velkolistá (Salix grandiflora) a

na rašelinách šumavských
vzácná Salix myrtiiloides a bíza nízká (Betula nana). Dlužno
ovšem pipomenouti, že souvisK' les

smrk krásn

vzrost-

lých nesahá až po nejvyšší
1400

metr.

tu

jako ve

i

pechod
blíže

mez

Jet pirozeno. že

všem

jest jakýsi

.znenáhlé mizeni.

Cím

k tomuto rozhraní lesního
tím kmen smrku je
ovtveni sahá až k zemi,
strom chrání se od zimy

porostu,
kratší,

ímž

a snhu, vtve husle jsou obaleny jehliím, koruna strmí jehlancovit, ponvadž vtve nejv\'šší jsou „piplesklé" ke kmeni.
Kmen smrem k vrcholu
siln se spadá. Mimo to smrky
v lesích blízko pod touto hra-

niní arou vzrstu lesního
kují se v tlumy. jak to

pozorovati

shlu-

pkn

možno na hebeni

Ovšeny jsou dloušedými a hndými vousy

Poledníka.

hými,

mechu a kmen

i

vtve hust

jsou posety lišejníky, jež strom

takoka

dusí.

STODLLSKA JÁMA" NA

HOE

KKEMELNK.

asto smrky takto

vyzdobené" na stojat odumírají a trí ponue k obloze jako šediví staekové, ekající píchodu smrti. Ale nejeden z vytrvalých tchto strom
pec jen odolává zlob nepohod horských a macešskému chladu horské
pírody; spodní jeho vtve, k zemi piplesklé snhem, jenž dlouho,
dlouho na nich si poleží, zapouštjí nezídka koeny a hle Kolem starého stromu vtrem ošlehaného, shrbeného staeka s dlouhou bradou
,

!

Fot. >1. Bronec.

STODLSKA

.JÁMA- NA HOKK

KEMELNK.

mechovou, vyrstají do koleka synákové,

slibní potomci!
Star}'^
strom je chrání vytrvale tlem svým a tím zpíisobem podaí se jim
dosáhnouti oné v\'še, kdy již samy dovedou se ubrániti zlob mraziv\'ch vichi^ic horskS'ch a dusícího snhu. Když dorostou ješt výše.
tatíek jejich, staeek, odumírá a ony tu stojí v kole, jakobj- snmovaly. Tak nutí drsná píroda horská stromy k boji a vynalézavosti,
možno-li o ní mluviti u rostliny. Význanou vlastností les v této
nejvyšší poloze jest, že netvoí tu stromy porosty s krásným, pravideln5^m „závsem" korun, nýbrž že iní les ídkým tím, že shlukují
se v tluniy. Nahoe tedy zima dlouhá a píliš drsné podnebí horské
zaviiiují proídlost lesa. Zima je nepítel mocný, jemuž nesnadno jest
vzdorovati. Dusí život, umrtvuje svžest, staví všecek ruch!
Ale jdme do poloh nižších, kde stromy na stráních chránných
50 metr výšky
Tam lesy jsou
a v úvalech horských dosahuji
tam ped ticeti lety zely mezery. Tch
husté a stinné! A pec
ovšem nezpsobil mráz. n\-brž maliký, ale zhoubný nepítel statných
strom lesních. Bylf to krovec (Bostrychus typographus), jemuž
i

!

i

horal nmecký
eský íkají prost „brouek", jako pezdli dob,
kdy niením brouka toho zavládl na Šumav ilý ruch a život, doby
21.000
„broukové^ (Káferijahre). Jedin\'' strom mže vyživiti až
párk a plod jediného párku vydá až 1,260.000 brouk. Brouk vyvajíka a zahyne, jakmile
vrtá v strom chodby, samika nanese v
se postarala tímto zpsobem o hojné potomstvo. Larvy krovce mají
se pak náležité k svtu a požírají s nenasytností podivuhodnou lýko
stromu. Strom, takto krut postižený, rychle podléhá zkáze. Nemá
sežloutne a za prvého
sil, aby dodával šfav vtvím, na nichž jehlií
lehkého závanu vtru opadá. Zhoubn\' tento nepítel lesa hubí se
spalováním kr}^ napaden5'ch strom, jež se oloupává nad plachtou,
aby malí zhoubci nenapadali do mechu a neunikli. S plachet sypou
i

i

i

n

se žraví

tito

než 30

tvorové do

ohn.

pro objevil se tento nepítel lesa na Šumav ped více
lety? O tom chceme tuto laskavému tenái podati nkteré

Kdy

a

V

1868, v únoru r. 1869 a pak znovu v listopadu
v noci ze dne 26. na 27. íjna 1870 rozpoutaly se
nad Šumavou dsné vichice. Vichice, jež zlobn rozzuila se
po celé stední Evrop ke konci íjna r. 1870, strhla na píklad kryt
vže pi chrámu sv. Štpána v Praze a v Klatovech stechu známé
zejména
erné vže radniní. Rozumí se, že vichice ta ádila
v horách, kde smetla na tisíce krásn\''ch strom lesních šumavským
stráním s hrd}'ch el. V horách co rok vichr}' nadlají polom, ale
není spousta, kterou vichr napáše, tak ohromná, aby se díví povalené nemohlo rychle odkliditi. Avšak ony vichice, jež opakovaly se
tak rychle po sob a ádily takoka zbsile, porazily na Šumav

zprávy.

prosinci

téhož roku a

r.

optn

tém

bsn

-
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tolik, že nebylo možno odkliditi je aspo do té doby, než by
byly podlehly hnilob a zkáze.
akoli voláni di^evai z ciziny, ze-

strom

A

Dalmácie Kraiiska. Korutan a Tyrol, nebylo možno zdolati tyto
spousty, jichž jakoby nebylo ubývalo
pi usilovné práci. Dlnici
nový nástroj, sekyru to o dlouhé násad, kterou zvali
z jihu pinesli si
„capina". Po pikladu jejich poizovali si sekery podobné
dlnici
domácí. Horliv pracovalo se o odstranní spoust poraženého díví
zejména v lesích panskxxh. Ale
bylo v lesích selsk\''ch. Tam
nedostávalo se ku podobné práci sil, snad ani penz a možno, že
ani chuti. A do chorých, usychajících strom vtrem vyvrácených,
nebo zpelámaných nasadily se roje krovc. Tím dovršena zhouba

jména

z

i

i

i

he

les šumavsk\'ch,

jejíž následk\' nezmizel}^ dosud.
Selské lesy aspoíi
nevzpamatují se z nich asi již nikdy. Jak ádil krovec v lesích okresu
Hartmanického. co práce vynaloženo na zdolání jeho a jakého vyžadovala nákladu usilovná snaha, aby ochránn byl les od zhouby další,
vysvitne opt z nkolika ísel. Podle výkazu z r. 1874 znieno krovcem jenom v obvodu okresního hejtmanství Sušického les ve v\'me
1948 jiter, obsahujících 156.395 sáh díví, a nieni brouka v obvod
tomto vyžadovalo nákladu 170.000 zlatých. Xad pracemi, jež podnikány za píinou vyhubení brouka, bdli lesní komisai, jež ustanovilo
místodržitelství v Praze. V obvodu okresního hejtm.anslví Suc. k.
šického konali dozor ten lesní komisai, kteí mli nejen povinnost
dozorí, nýbrž úastnili se také schzí a anket ústedního komitétu,
jež svolávalo c. k. místodržitelství v Praze. V dob hubení brouka
a odklízeni diví, pokáceného vichicemi, dostalo se do Šumavy z nenadání plno penz. Lid šumavský, jemuž pojednou plynulo do kapes
hodn penz za diví, za povozy, dodávané do revír pansk\''ch, a za
práce v lese, nauil se žíti rozmaile a hospody byly plny. Sedláci
prodávali díví rzným agentm, kteí sjíždli se do horsk^-ch ddin
šumavských z rzných konin království i z ciziny, a peníze snadno
vyzískané vesele utráceli. Bujný život zavládl v tchto krajích, do
té doby odlouených od svta ostatního, sedláci, kteí ztržili z nenadání slušný peníz za díví z les svých, pyšn cinkali zlatáky a nauili se lehkomysln utráceti. Vystízlivli, žel, pozd! Lesy byly ty

tam, peníze ponenáhlu se vytrácely a nastala bída.
má spolu
Rozsáhlost les, o níž práv byla
lohou a severním sklonem pdy vliv na podnebí, jež

e.

vysokou popo všem
nejstudenji na vysoin
s

jest

okrese drsné a vlhké. Rozumí se, že jest
Máderské, kdež také srážky dosahují nejvyšší míry. Isohyeta 1400 /n/w
objímá na Šumav jenom prameniska Otavy a Vltavy, zahrnujíc tedy
nejjižnjší koniny okresu Hartmanického v tuto nejvlhi oblast šumavských hor. Ponvadž isohyeta 700 mm, jež tvoí na Šumav hranici
mezi sušším vnitrozemím a vlhím pomezím, táhne se severn od
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okresu Hartmanického, a to obloukem vypjat\''m naped k jihu a potom
k severu, od \^elhartic k Viml)erku. leží okres Hartmanický \šecek
v území „mokrém". V Purstlinku dosahuje roní množství srážek
slušné íslice 1482 mm. Zajimavo jest, že na Šumav na rozdíl od
Krkonoš pipadá na dobu letní více srážek než na dobu zimní. Pevládající smry vtr jsou na
západní, severní a jihozápadní,
vtry severní a severovýchodní vanou jen za let suchých. O teplot
vzduchu možno íci celkem, že pro jižnjší polohu má Šumava v zim
I" než Krkonoše.
V nadmoské výši 1000 w
teplotu vyšší o 0'5" až
5'6" C, v ervenci 1,3"4'', roní
jest prmrná teplota v lednu rovna
teploty ve vn^ší té dosahuje 3'8'' C. Nejvyšší teplota dosahuje
v polohách vyšších 25**, nejnižší pak - 30''C. V nehostinném kraji
slatin za Mádrem jest nejstudenjší ,kout" veškerého horstva šumavského. Nejteplejší jest v okrese Hartmanickém úzk\'' pruh, který zaujímá
okres ten podle údolí Otavy u Sv. Mouence a Msteka. Ve výši
do 900 m nad moem taje sníh již koncem bezna, kdežto nad touto
výší drží se po celý duben. Nejdéle potrvá sníh na vrcholcích Luzného
a Rokle. Vrstvy snhu zvýší 3 a 4 m nejsou na horách zjevem nikterak ídkým. V Gsángetu za Prášily poalo na piklad snžiti
v Pošumaví sanice trvala sotva nkolik dní, v prosinci,
r.
1908, kdy
ale potom nebylo dne bez snhu a sníh ležel do kvtna. Podzim b\'vá
obyejn nejsušší dobou na Šumav. Bývají v as ten krásné slunné
v dobu, kdy v nižších údolích pedhoí a v kraji
dni a ty trvají
husté mlhy doléhají na krajinu, halíce vše v sychravý plášf svj.
Krásný bývá v dobu tu pohled od Dobré Vody na moe šedv'ch mlh,
jež rozlilo se po všem kraji v polohách nižších a jež hlubokými,
úzk\'mi zálivy vniká do nízkého údolí otavského. pemiíujic je ve
.fjord". kter\'m lije se toto šedé moe hustých mlh do záez mezi
hory. Jen vyšší kopce a vrchy vynikají z moe toho jako ostrvky.
V dobu tu je v údolích a v kraji zimavo, tísnivo, smutno, kdežto
v horách všecko jest zjasnno hejnými paprsky teplého slunéka.
A jest utšená tato pohoda podzimní horalm náhradou za svízele a
strasti dlouhé zimy. Nejvtším postrachem zimy horské jsou snhové
vánice. Silnice, která vede od Hartmanic pes Dobrou Vodu k Eisenštejnu, bývá tam, kde dostupuje planiny Hrecké,
co rok zaváta snhem. I prohazuji sníh, jejž navršují po stranách uvolnné
cesty v mocné hradby, za kterými krí se devné domky horské,
zachumelené až po stechu. Není zvláštností, zapadne-Ii v místech

umav

i

—

prmr

i

i

tém

onch domek docela.
snženém domku tak

Obyvatelé jeho jsou pak nuceni, tráviti v zadlouho, až sníh utuhne. Pak mohou odvážiti se
na utvrdlý povrch snhov5'ch spoust. Aby nezapadali do snhu, pipí-

na nohy snhové obrue (Schneereifen). Hojnost snhu umožuje
pstování zdravých sport zimních, jimž oddává se zejména mládež

nají
i

-

V

s rozkoší.
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mžeme

Hartmanicich

spatiti za

nedlního odpoledne

veselou spolenost malých vysplých sáiiká na .rohakách"
a lyža, kteí za smíchu a jásotu šipkou spouštjí se s prudkého
svahu. Zejména silnice od Harlmanic k Chlumu bývá oživena tmito
sporlovníky. .S \itvrdlým snhem nastává i pilná práce v lesích, odkudž díví sváží se na „samotžkách" (runích saních) se strání hor-

v

zim

i

ských.

Je

ncíidi-li

to

práce

bezpen

Fot.

a

namáhavá

a životu

obezele prudký

nebezpená.

Bda

idii

sani.

jejich let!

M, Bronec.
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ZIMNÍ P.AKTIE SUM.A.VSKA.

Nebude od místa, zminime-li se o \'livu podnebí horsl^ho na /dar
hospodáských plodin. Prof. dr. Koislka rozdluje jiONrch království
našeho ve píin pomr vegetaních na patero pásem. \'zhleilem
k rozdlení tomu dlužno zaaditi okres Hartmanický v pásmo l\rté,
to jest

chladné ili podhorní (od 600 do 1000

m nadmoské

\ýš(>)

a

pásmo studené ili vysokohorské (od 1000 do 1400 m). Do pásma
onoho zaaditi možno sever okresu a sted pi bezích Prášilského
potoka od iVášil dol a podle Kemelné až k Stodlkám a Sekerberku.
Ostatní ást okresu náleží pásmu studenému. Dle knihy „Šumava,
kraj
lid"
z péra Leopolda \1. Zeithammera sahá sice na Šumav
v

i

pstování

obilnin a

zdar plodin

zemák

tch bý\á ve

až do výše 1000 m nad moem: avšak
té velmi asto ohrožen pozdním ná-

v\'ši

vratem zimy v kvtnu, ba

i

zkušeností bývá, jak praví

se

v
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ervnu
v knize

a

nkdy opt

té,

již

\ždy za 15

v záí.
let

v

Dle

pásmu
možno

vysokohorském oves na poli zasypán snhem. Pole zašívati
v pásmu studeném z jara teprve koncem duljna a na zaátku kvtna,
na zimu pak teba pispíšiti si se setím ozimu \' jiásmu podhorním. Zito,
jemen a oves nevynášejí ani v chladném, ani v studeném pásmu
tolik zrn jako v pedhoí a v kraji, za to zase brambory a len, jakož
traviny luní poskytují vyššího vj^tžku v horách.
[h'edli jsme výše, že lesy pokr_vvají v okrese Hartmanickém
vtšinu pdy. Do pohromy , broukové" byly mnohé z širých hvozd
tch ješt pralesy, a to zejména v jižní ásti okresu. Ted pevládají
i

pomrn

v polohách vyšších lesy
mladé, jež rozumn pstny sliveliké bohatství do budoucna. Povážíme-li, že v lesích tch

i

bují

ješt v osmnáctém vku bylo dosti dravé zve a že širé tyto hvozdy
na stráních a úboích tvoily asto houštiny neproniknutelné, že do
vyšších pásem horských nevedly cesty, vysvtlíme si snadno, pro
zejména vyšší kraje a hory dlouho zstaly neobydleny. Nejdíve obydlena byla krajina v okolí Hartmanic, kamž vedla již na sklonku X\'l.

vku odboka
díve,

již

smutn

_zlaté stezky"

v prvé

polovici

z

Pasová pes Prstlink, ale mnohem
XI., známá a v djinách esk>'ch

století

Clo ze zboží, jež tudy docháBavor, vybíráno z naízení Betislava I.
v Beznici fnyni Dobré Vod) u Hartmanic. Vytýká se v listin píslušné z r. 1041 .theloneum in Presnich" (Presnich := Beznice). Stezku
tu založil poustevník ze vznešeného rodu, Nmec Gunthr (\'inti).
Podle stezky té vnikal do hor s poátku živel eský, nebof od Bavor
dlil kraj ten široký pás hustých prales.
Vintí pocházel z knížecího rodu, jenž panoval v Hesensku nebo
Durynsku, a byl spíznn s králem Uhersk}''m Štpánem Svatým a
snad také s Jitkou, manželkou Betislava „Achilla". Nabaživ se života
svtského, stal se r. 1006 mnichem benediktinského kláštera, pozdji
poustevníkem. Usadil se v Bavorském Lese, nedaleko pomezí král.
eského, a založil tu pi potoce ezném osadu „Rimichinaha' (nynjší
Rinchnach). Odtud razil cestu, vedoucí prsmykem u Železné Rudy
(Eisensteinu) do Beznice (nynjší Dobré Vody) u Hartmanic. Pi
proslulá stezka svatého Vintíe.

zelo do království

eského

z

té naídil Betislav clo knížecí, vybírané v Beznici a odvádné
rozkazu knížecího klášteru Bevnovskému. Pozdji vybíralo se clo
ono ponkud níže, v Hartmanicích. Vintí zemel prý 9. íjna 1045.
K úmrtnímu loži jeho dostavil prý se sám kníže Betislav s biskupem
Šebíem a dle legendy žádal jej vetchý kmet, aby inil dobe a potšil
Tam pál si Vintí odpoinouti. Betislav dal
klášter Bevnovský.
Vintíe pochovati v Bevnov dle pání jeho. Místo, nedaleko nhož
trávil mnohá léta jako poustevník, sluje dosud „Einode" a Beznice

cest
z

—

—
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podle nho zvána též Sankt Gunther. Pozdji putovali tam lidé z blízka
daleka ku prameni vody. jenž pokládán za léivý, a od pramene
toho dostalo se starobylé Beznici názvu .Dobrá A^oda", jenž opanoval.

i

Když Husité

r.
1420 pustošili klášter, poboili také hrob svatého ^'inMniši penesli ostatky jeho do kláštera v Polici a odtud po ase

tie.

zpt do Bevnova. Náhrobní kámen Vintiúv zazdn na venkovské
bevnovského.
djinách Palackého doítáme
do Bavor zbytkm vojsk Jindicha
zdi kostela

V

Vintí r. Ii)4() ukázal cestu
utrpla porážku. Po té
spchal pes vysok\'' svj vk do severních Cech k rozkazu císae
Jindicha, aby tam zpravil druhou ást vojska císaského o porážce
vojsk na Šumav a piml je k ústupu pes Krušné Hory zpt
do Sas.

Nmci

se. že
III.,

jež

Císa nesnesl pokoBetislav kázal na pomezi rubati
.zásek}'", ale Vintí bezpochyby vojsko nmecké provedl jinudy po
tajných pechodech a stezkách, jež dobe znal a kde nebránily záseky.
a vojsko nmecké ocitlo se takto z nenadání uvnit zem naší a mstilo
R. 1041

ení, jehož se

mu

strojili

se do

Cech podruhé.

dostalo v Cechách.

se za porážku.

Zajímavo jest
zvdti, že sousední Sušice s územím svým dona dobu od r. 192 do 127,3 k Bavorsku. V té dob ovšem
asi voláni také do kraj okresu Hartmanického etní kolonisté z Bavor
a dostávalo se jim týchž práv jako .královákm".
O tchto stala se již obšírná zmínka ve stati o okrese Kašperskohorském,
neteba se o nich tuto šíiti. Staiž jen, podotkneme-li tuto,
že onomu území „Královského Hvozdu", jež pod tímto titulem vepsáno
do dosk, dostalo se ke konci XVIII. století, kdy založena nmecká
hlavní kniha desk zemskj^ch, tautologického názvu .Wald-Hwozd", kde
vlastn opakuje se totéž slovo dvakrát, jakobychom esky ekli: ,LesHvozd". Je£ podivné toto pojmenování dkazem, k jakým koncm podivným pivádí nepirozené nmení.
Jest dosud spornou otázkou, byli-li tito králováci Nmci nebo
eši. Willkomm dokazuje s jin5'mi, že to byli Nmci. My ovšem
spíše kloníme se k názoru, jenž vysloven v knize, kterou napsali
i

stala se

1

i

o

ÍŠumav

a

r.

1860 vydali

Wenzig a Krejí, tedy uenci

že

naši.

to

pvodn byli Cechové. Nebof úpln souhlasíme s nimi. že by obrana zem.

Nmcm

svovala eským tmto , hraniám", sotva byla
b\''vala
svována. Krom toho ukazují mnohé názvy hor, míst. ek a jezer
daleko v území nyní nmeckém, že tam kdysi bývali echové. .Hrka"

jež se

zove se nmecky .Hurken-tal," ba nedaleko ,Hurkentalu"
osada, jež podržela pvodní jméno, zovouc se k
po nmeku. .Beznice",
zejm esk' pvod místa,

i

jež leží

o

nmž

již

na

dje

jest

malá

nezmnn

.Hrka"

vysoin hrecké.

ukazuje

se zmínka

již

v XI.

století.

Hartmanicemi, jak vidno z názv
z názv osad (VatliceWatietitz, Stépanice-Stiepanitz atd.). Zmínili jsme se o dvojím názvu
hory Vosíka (Osika, Oseká), jejímuž eskému vrcholu íkají Vosík a
jak jsme

již

osad, byla

uvedli.

rozhodn

Krajina pod

di^íve

eskou, jak vidno

nmeckému u Kochanova pezdli Wasseckenberg. Také jména nkterých dvorc ,králováck5'ch'' ukazují, že majitel, po nmž b5'vají
zvány, byl Cech. V údolí potoka Pstružného jest Zežulka-Hof a o nco
níže v témže krásném údolí sedí Kubikahof. „Zežulka" a , Kubíek"
sotva byli Nmci. Za Seewiesen leží vysoko v horách samoty zvané
„Šukaky" (Schukatschen). Také jméno samoty „Hohal" má dle
mého zdání koncovku eskou. A „Deffernik" prozrazuje zcela jasn
staroesky' „Debrník" na samém pomezí u Eisensteinu, jakož i dokonce „Zwieser v Bavoích pi^ipomíná eskou „Svtlou". Jsem dalek
toho, abych dal se strhnouti nemístnS^m šovinismem a hledal Cechy
tam, kde nikdy jich nebylo, vytýkám jen to, co v území nyní ryze

nmeckém pipomíná eské

zvuky a jimi eský pvod. Ukazuje-li
Willkomm, že statky královácké zakládány a stavny po zpsobu
nmeckém, že totiž dvorec majitelv tvoí vždy sted pozemk, že
každj' má jméno své, jak to nacházíme i v sousedních Bavoích,
ty usedlosti
Westfalsku a Schwarzvvaldu, praví tím pouze, že ty
založili Nmci. Ale kdy pišli v koninj^ ty, o tom nemže íci nieho.
Jest známo, že území „královácké" b\>valo daleko rozsáhlejší než nynjší zbytky jeho.
Nmeck\' spisovatel Maximilián Schmidt praví, že území „královák" neobsahovalo pvodn toliko Královský Hvozd v nynjším
okolí, kde pozdji z odstupovaných
užším rozsahu, n\'brž objímalo
ástí území pvodního vytvoily se menší statky deskové. Vnitní
hranice tohoto území obranného vedla od Stráže u Domažlic pes
Strážov (Drosau) k hradu Velhartickému, odtud pes vrch Boek
k Stráži u Volšov a pak k Hartmanicm a odlud až k Vimberku.
A v tomto širším území pvodním byli od dávných dob usazeni
Cechové a ti b3Íi strážci území, jak naznaují jména vrch a
osad (Stráž, Strážov). eská bj^Ia zajisté rychta Kochanovská (Kocheter Gericht), jež sahá hluboko do vysoké Šumavy. „Kochanov"
Nmci v Kochet. Za nepokoj války ticetileté vysthovalo
se dle zpráv téhož autora mnoho sedlák z „Hvozdu" do Bavor, kde
dosud 7 ddin jmenuje se „Kúnische sieben Dorfer". Jestliže v onch
vysokj^ch koninách sídlívali kdysi také Cechové, pronikli tam asi jen
údolími od Hartmanic, Petrovic a
podle stezky Vintiovy a snad
i

i

pemnn

i

Cachrova vzhru.
Tolik však možno pedpokládati, že kraj ten obydlen byl jen velice ídce, nebof vtšinou tam tehdy pokryty byly hory i doly neproniknutelnvmi hvozdv.

-
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slhovali se do krajin

-

tch valem

teprve po válce ticeti-

do zem drive. Tak
v Hartmanicich, jak se o lom stane zmínka pi místopisné ásti
popisu našeho. Mimo horníky nmecké voláni do Šumavy ze sousedních Nmec devai a sklái. Již v XIV. vku pipomínají se nkteré
„huti", ale rozkvt sklástvi nastal teprve v XVII. vku. Sklái voláni
z Bavor a osvobozováni od panského práva na odúmrti, robot a jiných
služeb. Pidlovány jim veliké obvody lesní na pálení popela a porážení díví za nepatrné poplatky. Když les poražen, vzdlávána pda
a pemována v role a luka, z nichž dlníci skláští platili pánm
svým nájemné. Když nedostávalo se díví, hut jsou opuštny. Na
území okresu Hartmanického bylo skláren mnoho. Ty ovšem asem
zanikly skoro všecky. Nkteré držely se déle, jiné zase zmizeh' za
krátkv' as úpln a nepipomíná je nyní již nic mimo jméno osady
ÍFilippshútten, Allhutlen. Eilhútten).
krajin u Seewiesen pipomínají se hut sklenné již na sklonku století XV. Prášily založeny v polovici XVIII. století jako osada skláská známým skláem Lorencem
Gattermeyerem. Ten založil sklárnu v hlubok\'ch lesích panství Prášilského, jež koupil r. 1749 od knížete Jindicha z Alannsfeldu. namíst,
které pro hloubku a hust\'' les zváno „Finstere Stube". Byla to huf
na výrobu zrcadel a pi ní vznikly dv brusírny, jež patily hrabti
Filipu Kinskému. Sklárna tato byla v innosti až do r. 1824.
\' Hrce (Hurkental),
jejíž okolí, tehdy pokryté širými hvozdy,
odprodala r. 1732 jako hutní zboží (HiJttengut) tehdejší držitelka panství Prášilského, knžna Eleonora z Mannsfeldu. sklái Janu Jiímu
Hafenbrádlovi, založena sklárna. Pozdji vzniklo tu skláren nkolik
a panství rozdleno nkolika majitelm. R. 1801 opt jsou spojeny
tyto díly a majitel jich Jií Krištof Ábele postavil tu zrcadlovou hu£,
jež náležela svého asu k vynikajícím závodm eským. O osudech
rodu Ábel, jenž pisthoval se na Šumavu z Holandska, doteme se
v krásném román „Sklái" z péra Karla Klostermanna, jehož matka
pocházela z rodiny té. Slavné doby rodu toho pipomíná dosud kaple
s hrobkou Abelovskou.
Sklárna b\'vala též v Staré Hrce (Alt Hurkental), V4 hodiny
odtud na v\'chod v tichém údolí mezi horou Haidler Riegel (1097 m) a
severním v5'bžkem Steindlbergu, zvan\^m Hohenstock-Wiese (1198 m).
Sídlo majitele panství bylo v Nové Hrce, severn od Hrky,
v údolí pi erném potoce. Tam bylo i veliké skladišt, byl tam
tomto míst stávala i zrcadlová
i
samokov (hamr) a také plavírna.
hu, kde se vyrábla zrcadla velikých rozmr. Tam též poprvé lily
se tabule zrcadlové r. 1836.
Sklárna v Hrkách udržela se až do r. 1905. Nyní ticho vládne
v místech tch, kde kdysi ilý vel život. Ta tam je b\'valá sláva

leté,

nehled k nkolika pípadm, kdy

b\'lo

V

V

voláni

;
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as

dívjších. Menší skkirny l)ývaly ješt na mnoha jiných místech
v tchto drsnvch krajích hor šumavsk\'ch. Dolní Steindlherk v samém
sousedství Prášil zván díve „Oberspiegelhútte", kteréžto jméno pipomíná rovnž sklárnu. Na v\'chodním svahu Jezerního Hbetu byla menší
v samém sousedství
sklárna v Zelené huti (Griinberger Hutte). Ba
i

pi severním lemu smutné slatiny „Fischer- Filz"
b^vvala kdysi sklárna. Smutná, opuštná samota na míst eeném
dosud zove se Fischerhiitte. Ba ješt jižnji, pod svahem hory Plonehostinn5'ch slatin,

hausen nalézáme památku
na skláství šumavské v názvu opuštných samot ,Gla-

Fot. Dr. Jos. Preissier,

serhiilten".

V

obvodu Svatoanen-

ském (Obec Seewiesen sluje
také jinak ,U svaté Anny')

zmínnou již
byly mimo
sklárnu v Seewiesen ješt
tyto

huti:

Schúrerhiitten. v

romantickém údolí horském
na úpatí Schúrerberku
Schmaushiitten, nedaleko tohoto místa; Neubrunst, o nco jižnji; Gerlhiitte. pi silnici vedoucí do Eisensteinu,
a Batterihutte

i

Patterlhutte,

kdež vyrábly se sklenné
koraly, kterým íkalo se „Batteln". (Srovnejme s tímto náŠumavští dkkvai.
zvem jméno osady Batelova
a kopce Batelovského na krabatin eskomoravské.)
Ješt roku 1840 byly v území „Královského Hvozdu" v inností
brusírna zrcadel a tyi sklárny. Sklárna bývala také ve Vatticích
u Hartmanic.
Tolik o sklárnách a skláích, kteí pispli znanou mrou k osazení pustin šumavských, jak práv ukázáno.
Druh5'mi, nemén dležitými kolonisty šumavskými byli devai
šumavští. Již v XVII. století vznikl na Šumav ilejší ruch v zužitkování bohatství hlubokých hvozd a s ním
zájem pro získávání pracovních sil. Ke konci vku XVIII. povšimli si majitelé les dležitosti potok.
B^d to v dob té na píklad vrchní loví knížecí a lesmistr Václav z Feldecka. Seznalo se, že po etných potocích a íkách
horských snadno dá se dopravovati díví a že vtších vod možno použiti ku voroplavb.
I jali
se upravovati potoky a zakládati vodní
i

-
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horských
jímky a pruplaNV. K tomu bylo lrfl)a lidu. jejž volali
kraj Nmecka, Horních Kakous a Šlýrska. Pro tento lid dlný zakládíiny osady devaské. Tak vznikly vysoko v horách šumavských,
v.

uprosted rozsáhlých hvozd panství Prášilského, osady Dolní Steindlberk a Horní Steindlberk za Prášily, jež založeny r. 1800 a 1801.
O ticet let díve založena nedaleko osad tch. pi samé hranici
zemské, u staré silnice, jež tudy vedla z Prášil do Svtlé v Bavoich.
osada Gsánget. Založil ji r. 1772 hrab Josef Kinský. tehdejší majitel
panství Prášilského.

Také výroba .potaše"
Fot

ili

drasla

a

ledku

(salnilru).

d<'hlu

a

O, Vysoký.

DEVASKÁ

CH.\LUPA.

smly, jakož uhlíství vyžadovaly nové tídy obyvatelstva a obchodník, vtšinou Žid. Uhlíství pipomíná jméno hospody u „Kohlerwastla" v severním konci okresu Hartmanického. Ze smoly vyrábla
se také kolomaz a výrob této látky nauili se Nmci horští od Cech,
i

nebot

ji

jmenují .Kólomaz.'

hor. zakoupili^se tam a vzdlali si pdu
kolem domk svých, stali se z nich asem zemdlci a proto pozdji
znovu voláni devai do hor a dávány jim kolem osad jich v nájem
„rejty', pozemky panské. Ti smlouvami byli vázáni, aby pracovali
v panském lese na zavolání, srubili a narovnali uritý poet, obyejn
100 sáh díví, a vypomáhali pi plavb. S osazováním skláv a
deva v X\T., X\TI. a X\'11I. století úzce souvisí vzdláváni mýtin.

Když devai. povolaní do

i

-
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-

Kolonisté ti mli je
nájmu, iuitmisti si je
v\i\upo\ali. (Srovnejme
jména Glaserwald — na západ od Dobré \'ody. Waiderholzschlag
pod Kemelnou Horou a jiná.)
\'

i

:

Obyvatelstvo horsiíých ddin mlo a má hlavní užitek a výživu
Les skytá práci po celý rok, les ale také dává díví na výrobu iub, kol. náprav, nádobí devného, násad k vidlím, rým, motykám a sekerám, dává díví vhodné ku vvTob rzných
ozdobných. Že
takto zužitkuje se množství díví z lesa-dobrodince,
rozumí se samo sebou. ^" Hartmanicích vyrábjí se v malém, po doz

lesa.

i

pedmtv

i

\'\VOZ imiVl z LESU ŠUMAVSKÝCH.

macku, pkné drobnosti a ozdbky ze deva. Aby horský lid nabyl
vkusu v tomto smru, založena již r. 1878 v Prášilech na rozkaz knížete Jana Adolfa Schwarzenberka dílna pro prmysl devaský. Mladí
vykonávali práce truhláské, soustružnické a ezbáské. Intencí
dílny té bylo, ab%' horský lid krajin}' té, kdyžt pozbyl
výdlku po pohromách, jež zpsobeny vichry a krovcem v hvozdech
okolních, vycviil se v pracích domácího prmyslu devaského, hlavn
podle vzor pivezených z Berchtesgadenu a ze Svýcar.
Z vtších závod z oboru prmyslu devaského v okrese Hartmanickém dlužno jmenovati dv pily a výrobu dev ke kartám
v Prášilech a výrobu kartá ve Zhí.
V okrese Hartmanickém jsou ti pivovary, a to vtší v Prášilech
a dva menší, totiž v Kundraticích a Chlume (Chumo) u Hartmanic.
lidé tu

zakladatele

Mimo

(iívi

borvky, maliny

a sklo omezuje se vývoz
a

brusliny.

z

Vývozem Um

okresu na lesní plodiny,
zabývají

se

vtšinou

dovští obchodnici v Hartmanicích a Prášilech, nikoliv však

ži-

výhradn,

nýbrž vedle obchodu jinho druhu.
Ovoce dováži se ze Sušická, nebot mimo okolí Hartmanic nenažádného stromoví ovocného, vyjímajíc
lezneme po všem okresu
v nižších polohách okresu
snad tu a tam ptaí tešn. Je£ podnebí

tém

i

drsn

píliš
Fot.

M. Bronec.

jchO.

zdar

pro

—

Povdli

jsme,

jak

obydlen byl okres Hartmanický. Shledali jsme.
že horské kraje okresu
toho obydleny byly v
dobách dosti pozdních,
vyjímaje okolí Hartmanic smrem k Otav a
nahoru až po Beznici.
Také snad v dívjších
dobách obydleno bylo
údolí Pstružného poblízké
toka a snad
i

Sv.

okolí

Anny

(See-

Možno také.
že osada Hrka pi nkdejší stezce Vintíov
vznikla v dobách dívjwiesen).

ších.

Jinak vznikly osa-

dy okresu tohoto v do\'Ý\"(JZ 1)KÍ\( /. LESC SU.VLAV.SKVrH.
bách pozdjších.
tu pak kolonisováno se znaným úsilím, pec jest okres obydlen celkem ídce.
Nejhustji obydlena jest krajina v okolí Hartmanic a pak planina Královácká. Cím jižnji postupujeme od silnice vedoucí smrem staré
stezky Vintíovy od Nového Msteka pes Hartmanice k Eisensteinu,
tím více pevládá les nad obydleným krajem.
A planina Maderská
mimo samoty Púrstlink a Roklanskou chatu nemá lidského obydlí

A

vbec.

V okrese Hartmanickém bydli na ploše 30.813 ha 61 ar 06 mcelkem 11.688 lidí v 11 obcích místních. Obcí katastrálních jest 21.
itá okres 1221. Obyvatelstvo okresu náleží vesms národnosti
nmecké. V nkter\'ch obcích, a to zvlášt pi rozhraní národnostním,
jež dotýká se okresu na severovýchod od Jesení po Chlum (Chumo).

Dom

:

jsou nepatrné
jest

ech

asi

menšiny eské. Z nich sluší vytknouti Seewiesen, kdež
30. Prášily s 24. Stpanice s 22 a Dolní Krušec s 62

echy.

tém

Nmetí
nmecké

všecko obyvatelstvo
obyvatelé okresu mluví, jako
ásti Šumavy, náeím hornobavorským. Ukázkou stjž zde

horal

pisefí

této krajiny, jež praví
Fot. AI. Bronec.

am Ráchel
und dea Beag wavo' Pišil
wuit.

.1

i

war'

und drunt" a Forejpachl,
kant mi' luib hon. wer

will."

[Chtl bych býti na Rokli a vrch ten
aby byl z prisilu (bavorského tabáku šupavého) a pod nim aby byl pstružný potek, pak af
má rád, kdo chce.]

m

Šumavským

Nmcm

íkají

.Waldler" (=Waldler), totiž ,lesáci". kdežto eští sousedé jejich na
Stachovsku a v .Podlesí' pod Zdáno vem bývají zváni , Podlesáky."
.Lesák" šumavský je lovk dobro-

srdený. piinlivý', jenž neštítí se
úmorné práce v lesích a polích pi
v\'dlku skrovném.
cizinci jest
i

Vi

vhdný. národnostní spory jsou mu
K.ANAL KU PLAVEN! DRIVl.
vcí vedlejší. Není tak ovšem již
všude, nebof „pátelé" lidu toho
starají se všemožn, aby jej „uvdomili", totiž poštvali proti sousedm národnosti eské, s nimiž do nedávná Nmci žih ve shod
dobré. Horal jest na pohled drsný, ale pod drsným zevnjškem
skr^vá srdce sdílné. Zbožný' jest nadmíru, zbožnost jeho místy sahá
až ku povérivosti. Ob\^vatelé obcí, jež byly kdysi ástí „Hvozdu",
zachovali si dosud hrdé povdomí, že byli svobodni, poddáni toliko
.králi".
V Seewiesen mají posud razítko s hrd5'm titulem: „K. k.
osterreichische Gemeinde Seewiesen."
(Na Stasích užívají razítka
s nápisem:
.Královská svobodná obec Stachy.") Kroj, jenž b\>val

malebný v Královském Hvozd,

Jen to chaklobouk „šttcem"
nebo peím. Všeobecn oblíbena jest a dobe se hodí do hor „šerka",
látka to hrubá z vln}' oví, a to bud šedobílá nebo hndá, které íkají
podle eštiny .Tscherken." Odv z látky té jest teplj". skoro neprovelice

rakterisuje „lesáka" ve

píin

vj^mizel

docela.

kroje, že rád zdobívá

mokaxv a

2411

—

dohíc od nciiiiliody zimní, (ihouvají rádi šnrrovaci
podcšvcch. je/ raslo bývají jiobijeny hi^cbiky a na
podpatku ozbrojeny „podkovkou". al)y kladly odpor kameni a koání
na vvmlclýcli (H'sUÍ(1i liorskýcli. \' zim b\'Vijí v oblib dlouh
punochy vlnn, jež pevlékají se pes spodky, ii kotník pitažen
k noze. a sahají vysoko nad kolena. l^ol)il(' obuxi horsk a dlouhých
l)(il\-

o

cliiíiní

tluslých

punoch

rádi užívají povoznici horští.

„Lesák"

jest

Fot.

.v\.

Supc

náruživým šiupákcm.

rozmilá ve zvláštním

hmoždiku dlouhou

palici.

bavorsk\' tabák,

i)rimísiv k

nmu

jej/

trochu

Bronec.

i'I,.\\'i:m

1)Ki\i.

másla a vápna. Tabák takto upravený zove se „Schmalzler." Nosí
ve zvláštních plochých lahvikách a šupe tím zpsobem, že si
ho dkladnou dávku vsype na \rch dlan a pak labužnicky vtáhne
do nosu jedin\'m \dechnutim.
O posvíceních a .muzikách' rád se veselí, zahaleká si anebo
zapje
písniku o tyech verších. Obsah písniky bývá obyejn
\tipný. veseK- a zakonuje ji nezbytným .jódlem" (halekáními nebo
veselým zavýskánim. jemuž íká se .Juchitzer". Pisn o 4 verších
zovou se ..Schnaderhupfei." .Halekání" pinesli do hor z pvodních
domov svvch v Bavoích. Horních Rakousich a Stvrska. .fódl" šu-

jej

i

míivsky
se

jesl

však proslši než

„fistulkou."

'l'omulo

Konec

alpsky.

..jódl"

pechodu

jelio

hlasu iirdelniho ve

/

prozpxujc

tisiuli

íiká se

..Oberschlagen."
,

Lesák" tani nejradji sousedskou na celém chodidle.

tanci íiká se .Schuaplattler'
nici pustí,

brzy drží

ji

(ze ..Schuh-Platte"

za ruku jednu,

brzy za

rukama kolem pasu. na konec pak vyrazí
vyzdvihne tanenici vysoko a ne
Fot.

M.

).

Pi^i

Tomuto
tane-

tanci brzy

ob. brzy zase

obma

ze sebe divoký „Juchltzer*",

práv galantn

ji

postaví na zem.

Broiiec.

i\'i

O muzikách

se

rád

i)orve.

x.v ji-:zi-:r.\im

K\aka

jest

potoku.

obvyklým zakonením

„zá-

bavy."

Než ukoníme tuto stát a i)ejdeme k místopisu, teba ješt.
abychom se zmínili o zvláštním zvyku, jenž rozšíen jest na planin
Svatoanensk a Hijrecké. zkrátka v Královském Hvozd. Zeme-li
nkdo, postaví prkno, na nmž ležel nebožtik. na rozcestí u pozemku,
kde stálo obydli jeho. .\;i prkno napíše se jméno nel)ožtiko\ o a ])ipojuje se výzva ku modlitb za zesnulého, nkdy
zbožná prupoNd.
Také bývá na prkno maloxán obrázek nkterého svtce. Prkno hýxá
o])atcno
stíškou a nad nápisem l)ý\á \yryt kížek. Dle Willkomma
i

i

i
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obyej ,starobavorský." Tyto -desky umrlí" zovou se .Leinebo .Totenbretter." Vídáme je pibity ke stromm nebo
openy o kíže n kapliky. Desky ony jsou posvátné a bda tomu.

jest

to

cheribretter"

kdo by se
kter\'s

jich dotekl

neurvalec a

Vydejme

Dlouhé Vsi
Fot

Jar

lid

rukou rouhavou! Dopustil se skutku toho kdysi
vypravuje si s hrzou, jak byl potrestán.

nyní na pout okresem. Pi silnice, která vede od
na Sušiku k Hartmanicm. leží v milém údolí osada

se

NOVÉ

Brož

jež

ítá

s

obyvatel.
nižší

kou

Tu

jest

poloha
dle

povsti

obcí. Již

nej-

okresu

Msteko

(512 m).

valo

MSTEKO,
Rojskem 344

býveli-

roku 1384

pipomíná se fara pod
jménem .XovaCivitas."
Míní se tím bez odporu

.Mouenecká. \'e
vzdušné výši trní nad
strání nedaleko odtud
fara

starobylý kostelík Svatého

Mouence

(617 m).

Tento kostelík býval obehnán hradbou a
patí k nejstarším kotéto krajin
stelm
(s Petrovickým u Volšov a Albrechteckým
u Sušice). Farní osada
\-

UMRLCI PRKN.A NA SUM.AV,

jest rozlehlá,

rozstrkána

po údolích a stráních nerovné krajiny, ale neetná. \' krajin této krut
ádily pohromy války ticetileté. R. 1604 pipadla farnost Mouenecká
k Sušici a msto tam dosadilo r. 1614 faráe vyznáni evangelického.
Od r. ,3616 spravoval farnost katolický fará kašperskohorský. od r. 1644
dkan sušický a od 1666 do 1681 premonstráti bavorského kláštera ve,
Windberku. Po válce ticetileté vylidnná farnost osazena Nmci. Fará
v KrálovJan Gerl (— jméno to vyskytuje se koncem vku X\TI.
ském Hvozd; vzpomeme osady „Gerl-Htte" za Hrkou — pipomíná v latinské knize pamtní, že dle povsti lehla fara popelem za
války švédské a že shoely pamtní knihy a listiny. Fará Puchinger
zaznamenal r. 1686, že kostel založen dle povsti rýžovniky jied
500 letv.
i

l

Pod Svatým Mouíencem

leží

pi Otav sklárna Aninovská. náleNad sklárnou

Schmidtovi, kdež vyrábí se sklo kištálové.
se v lesíku kaple s rodinnou hrobkou.

žejici J. B.

blá

eené smrem k HartmanicOm. jsou na právo
na stráních, tyto osady: Trpšice (Trippischen),
Krušce Dolejší. Prostední a Hoejší a Xuzerov. Dle záznamu pozemkové knihy m! od r. 1435 Janu Teplicovi z Dlouhé Vsi
odvádti každ\' budoucí nástupce jeho na dvoe v Trpšicích „sloup
Odtud as vznikla mylná povst, že \' okolí Krušc (nm.
soli."
Kornsalz) dobývali soU a že tam byl
slaný pramen. Ponvadž
v prahornim útvaru nemže se vyskytovati ložisko solné, jde tu asi
spíše o sl, jež po odboce , zlaté stezky" dopravována proti zákazu
do Krušc, kdež asi býval sklad solní. Odtud
jméno Krušec (nm.
Kornsalz). Statek dolnokrušeck_v náležel na poátku století XVIf.
Hemanu Zikovi, jemuž byl zkonfiskován po bitvé na Bílé Hoe.
V letech tyicátých pedešlého vku pstováno v okolí nco chmele.
jenž byl as nevalné jakosti pi chladném podnebí krajiny té.
Na levo od silnice jsou osady Kun dr atice. Kíženec (KrieseJdeme-li po

od

silnici

vesms

silnice,

i

i

i

:

Rogau, Vattice, |^Pa vi no v, Mirkov, Štpanice, Ragersdorf (Radkov) a Záluží ce (Audechen). Pi silnici hartmanitz),

nické

leží

Rap atice.
byly kdysi majetkem

Kundratice
náležely

hrabnce Kolovratové. Od

pán

Villanich.

XIX.

Vattice

Koc

rytí
z Dobrže, po té
1729 náležely rodu svobodn\'ch

Zámek
a

koupili posléze

r._

r.

kundratickv^ vystavn v prvé polovici století
Pavinov mly adu majitel. Statek Pavinovský
1802 Augustin a Anna Miillerovi.

HARTMANICE

(712 m), sídlo okresu, mstys o 96 domech
892 obyvateli. Jméno msteka toho odvozuje se od nmeckého
slova „Hartmann", což znaí „horníka". Základní výraz této složeniny
znamená dle slovníku etymologického „utvrdlou pdu písenou" (fester
s

Sandboden).
té hornici

z

bjio eské.

Bezpochyby

Nmec,

ale

Nejlepším

ti

nkdy

v XIII.

se brzy poeštili,

dkazem

vku

pov^oláni

ponvadž

nkdejší eskosti

do krajiny

okolí

msta

msteka

jest

zeštni

nmeckého jména koncovkou

.-ice", jež stalo se v dobách prastar\''ch.
jak vidno z rzných listin. Jak již vyteno, vedla tudy stezka zemská
do Bavor a tu vybíráno též clo. Také tudy vedla odboka „zlaté
stezky', smující od Kvildy k Sušici, což vysvítá z listiny, vydané

králem Václavem IV. r. 1406. Za Jana Lucemburského dostalo se
Hartmanicm hrdého názvu „královského msta horního", nebot
v okolí dobývalo se zlato, a podízeny byly hornímu úadu na Horách
Kašpersk\'ch. s nimiž díve byly v ilém spojení. Po válce ticetileté
kdysi zámožné zpustlo. Teprve v polovici vku XVII. poali

msto

nmetí pisthovalci /.e Švábska. Poslední iiamátkou
nkdejší eskosti msteka jest kalicii s nápisem: .Tento kalich nalezi
do Harlmanic. Anno U.44," Jesi lo kalich stíbinvs KateivJnie
\ku {)oAsi
s hladkou kujiou renaissanní. vysoký 2n>cni.
cházi chrám hartmanicky. zasvcený svaté Katein, patronce horník.
Okres Hartmanicky tvoil až do roku \tíl5 s okresem Sušickým okres
Piinním nkterých „ovesných pán" z okolí oddlili se
jeden.
hartmanití od Sušice. Zízen tu jiak okresní soud a k nmu pidlena západní ást Sušického
-Ovesnvch pán"
Fot.;prof.
Seifert.
okrcsu.
se tu usazovati

/.

W.

j.

(Haberfiirsten)

pezdno

po-

smšné

držitelm menších
panství v nynjších okresích
Hartmanickém a Sušickém,
jimž koupí odstoupeny ásti
nkdejšího území , Hvozdu
Odštpeni
Královského."
Hartmanicka od Sušice stalo
se

z

píin

Hartmanic

Do
ped

národnostních.

peloženy

nedávném mšanské školy
když
z Hor Kašperských
.

mst

zízena byla
reálka. Mstys leží na píkrém svahu v\'soké planiny

v tomto

Hrecké. Zvláštních staveb
památných není mimo kostel.
Ped nkolika lety postavili
tu pomník císai Josefovi II.

HrRK.\.

Od Hartmanic na severozápad leží nad levým behem Pstružného potoka nkolik osad. jež tvoí místní

„Tš o v

Hoejší." Jsou to vesniky Bez deko v. Hošov.
(Chumo) a Téšov Hoejší.
Pekroíme-li odtud na lev\' beh Pstružného potoka, ocitáme se
místní obce Kochanovské, b^í^valé to „rychty" svobodného
na
území Královského Hvozdu. V místní obci Kochanovské bydli v 74
domech 540 obyvatel. Z etných ^svobodnických" dvorc, jež náležejí k obci té. jmenujme teba Kubikahof a Žežulkahof. oba na svahu
obec

Chlum

pd

Oberosad i)ak K o chán o v H o r n
na stráni, odkudž krásný jest rozhled
k Svatoboru a na Sušicko a smrem severním daleko do kraje. A 1-

Hochrucku.
Kochet).

z

jenž

jednotlivých
leží

í

(

vysoko

1

-
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Koppcln.

Xa ;íápa(l od iizemi této obce rozkládá se
obce
rovnž kdysi .rychty"" Král. Hvozdu.
Stedem jest horská vesnice Zhí (916 m nad m.. obyvatel 623 v 73
domech) s kostelem Neisvtéjší Trojice, který postavilo si obyvatelstvo
samo místo devné kaple dívjší r. 1761. Po pti letech filiální
kostelík ten stal se farním. Na poátku XIX. století kostel znien
postaven místo nho nov\' kostel kamenn\' r. 1809 knípožárem,
žetem Josefem Palmem Gundelfingerem.
Severní ást okresu vypluje území místní obce ,U svaté
Anny" ili „Seevviesen." Byla to kdysi svobodná „rychta" královácká, jejíž rychtá byl , vrchním rychtáem", jemuž v dobách prvotních
hul ten

a

oblast mislni

Zhské.

i

Fot.

M. Bronec.

DOBRA

\"(JI).\

L"

HART.M.AXIC.

.hejtman*. F^amátkou na toto prvenství rychty eené jsou
samoty ,Oberrichterhof" a „Oberrichterháusel." V této místní obci žije
1064 obyvatel v roztroušenj^ch bvvalS'ch svobodnických dvorcích
(Eisnerhof u Seewiesen, Schusterhanselhof. Gerlhoí a t. d.) a samotách
pi býval5'ch hutích. Stediskem jest Svatá Anna (Seewiesen, 842 m
nad moem) pi silnici klatovskoeisensteinské. Farní kostel svaté
Anny v Seewiesen založili si obyvatelé , rychty" sami r. 1716. Varhany
z r. 1752 mají nápis: .Auferbauet worden von Kunst-Wohlerfarnen
Herrn Glassmachern in Seewisen". upraveny' jako chronostich. Nynjším patronem kostela jest kníže Leopold Hohenzollern.
Na jih od této , rychty" a jižn od silnice, jež vede pes Dobrou
Vodu k Eisensteinu. jest území místní obce Stodlské (s katastrální
Tato místní obec zaujímá veobci .Jíl. dílem Podíl Stodlských"

íkali

).

plochu bývalé ..rychty starostodlské"" (Altstadler derichl) a
itá 4174 obvvatel. bvdlicich ve 284 domech. Stediskem jsou Slo-

likou

(Msounká lo vesnice, ležící malebné pi okresní silnicr na západním svahu Kemelné Hory. Z jednotlivých osad této
místní olxc jmenujme: Glaserwaid pi silnici za Dobrou Vodou,
„Waidy" na jihovy'chodnim svahu Kemelné Hory, Frauental a
Hinterháuser pi silnice Prášilské a Hrky. O „skláském zboží"
Hreckém byla již e. .Hrky" jsou ti: Hrka, kteráž díve slula
(iúlky (Stadeln).

také Bohmischhiitte,
r.

1789 Ignác

Krištof Ábele,
Fot. Jar. Brož.

^

má pkný

Hafenbrádl.

kostelík svatého Vincence, jejž založil

Véž

pozdjší majitel

dal

huti.

pistavti k chrámu
jimž

vystavna také

1819 Jií
1820 kaple

r.

r.

po smrti jeho vystavél tam rod jeho. kterému asi
í Olbramovic a
tehdy náležel statek tamní, kapli kamennou miste devné. Farni
kostel sv. Vintíre vystavn r. 1734 Eleonorou knžnou z Mannsfeldu,

nm

fara. Nedaleko kostela vyvrá
roku 1754 rozšíen a založena pi
silný pramen, jenž pokládán za léivý, a odtud pozdjší jméno osady
jež zatlailo pvodní název její.
, Dobrá Voda",
Jižní ást okresu jest obydlena jen u Prášil, Neubrunnu a
Modré, jinak jest liduprázdna mimo osady Púrstlink a Rachelhaus. Tvto nehostinné koninv tvoí rozsáhlé území místní obce

Fot.

M. Brone

ZIMNÍ

POHLED OD NEUBRUNNSKÉ MYSLIVNV K PR.\ŠILrM.

Prášilské, jež ítá 1693

obyvatel v

195

obydlených staveních. Stediskem

místní obce té jsou

PRÁŠILY (Stubenbach, 879 m nad moem). Horská vesnice ta
na úpatí Steindlberku (1307 m), uprosted stromoví a luk, pi
lemu širých hvozd. Název „Stubenbach" vznikl z pojmenováni hlubokého hvozdu, jenž pokrýval kdysi údolí, kde nyní leží horská ddina ta. íkali ponuré této samot lesní „Finstere Stube". Naše
„Prášily" jsou nesprávným pekladem, jenž vykládá si „Stubenbach"
jako /Staubbach^ Prvý svj poátek vzalo místo r. 1750, kdy tu
zbudoval hut sklá Lorenc Gattermeyer. Kostel svatého Prokopa založen 1805 knížetem Josefem Schwarzenberkem. Pivovar byl tu již
roku 1840. Allodialní panství Prášilské, jež skládá se ze statk Prášilského a Dlouhovesského, nemlo až do polovice XVIII. století žádleží

-
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—

nho

jmrna. líylo pokládáno za rásl území Králoxskrho llxozdu a
podáni zastaveno v Wll. sloleli Donu Mariinu Hoef-Hu.Tlovi.
generálovi ve vojšt císae l'>rdinan(la II.. zárove s územím svobodnik královských. Po lé byli majetniky panství hrab Kolovrat,
baron Schmiedl, od r. 1729 knížecí rod Mannsfeld a od r. 1749 sklá
Lorenc Gattermeyer. Po jeho smrti pešlo panství dražbou v držení
hrabte Josefa Kinského. Hrab Filip Kinský pikoupil ku panství
tomu statek Dobrovodský a v. 179;; xšeeko prodal l<nižeti Josefu
Sch\\arzenberko\i.
dle

Z

vesnic, jež náležejí k místní obci Prášilské.

xylýkáme: Steindl-

berk Dolní, kdysi zvanx- Oberspiegelhútte. Steindlberg Horní
a Gsanget, kteréžto dv osady leží pi hranici zemské, pes 1000 m
nad moem. O Filipov Huti (1106 m) za Madrem byla již e. Nedaleko od osady té jsou roztroušeny domky osady Preisleiten na
stráni nad mladou Vydrou. Pod Jezerním Hbetem leží malá osada

Neubrunn

s myslivnou pi silnice a pod touto osadou Seckerberk.
Tím zakonujeme zprávy o okrese Hartmanickém. Bylo teba
založiti tuto staí rozmry ponkud rozsáhlejšími, nebot Šumava jeví

všecky typické vlastnosti své a úzce s ním je spojeno, ím práv
horské krajiny šumavské podstatn se liší od ostatních horstev
tu

eských.
Viktorin

Zeithammer

(Ursus Šumavský).

LXXII.
Jestliže

jsme

OKRES SUŠICKÝ.

Hartmanický

okres

nazvali

okresem

horským,

dlužno tento okres, jenž s okresem oním hranií na jihu, zváti okresem
.pohoršivým'. Nebot nerovný povrch jeho. jenž níží se celkov od
jihu k severu, piklání se na jihu ku mohutnému llesu horských
skupin šumavských, jež rozkládají se v okresích sousedních, a k severu svažuje se a vysílá výbžky, které tvoí nejpvabnjší kout podšumavského. Malebné skupiny a hebeny výšin, jež tu tvoí

hí

smélý pechod od vnitrozemí mírn zvlnného k šumavským horám
pomezním, pekvapují strmostí svah svých a znanou výškou, jež zvlášt
vyniká pi nízké poloze údolí otavského, nad nimž se zvedají náhle,
centru
bez „stupinkv" a náhorních rovin, jak to asto nalézáme
hor šumavských. Tato strmost svah horských a znaná jich výše
nad nízkou polohou údolí dodává zejména partiím krajiny té. jež kupí
\'

se podle Otavy,
že

pikiY'

svahy

rázu rist
ty jsou

250

K tomu pispívá ta okolnost,
aspo od polovice svahu pokrytv

horsk(^ho.

vtšinou

i

krásnými porosty jehlinatými, a kde rozvírá se pohled do dálky, zvvslinost krajiny malebné pozadí vyšších hor pohraniních anebo

šuje

zase, pohlédneme-li
zeleni,

a

šedi,

hndi

smrem opaným,
a

modi

blají

se

širý kraj vnitrozemský, v jehož

vížky a

domky etných ddin

mst.

byla

Západ a jihozápad okresu náleží ku planin Svatoanenské, o níž
pi popisu okresu Hartmanického. Nejvyšší tyto koninv

e

Fot. prof.

J.

Seifert.

POHLED NA .SVATOBOR

S

PRVÉHO ŠIBEKÁKU.

okresu tvoi jednak nerovný povrch, jednak zprohýbaný svah této vysoiny horské. Všecky výšiny tu pesahují 800 metr výše nadmoské
a jen v údolích potoka Keplovského a potku, který k
spje

nmu

se

svah Vosíka,

sestupujeme v hornatém kout tom pod nadmoskou výšku 700 metr. Význané vrchy tchto horských konin jsou
Teleek (885 m) nad Kotšovem, Radvanický vrch (867 m). ele ti cký vrch (891 m) nad eleticemi, jež leží takorka na
vrcholu
jeho, Javoský vrch (880 z;?) nad Javoím, Chvalšovický
vrch
(833 m), pod jehož vrcholem rozložily se domky osady Chvalšovic,
a Svinská hora (Sauberg, 971 m) nad nmeckou vesnicí Svinn o u. jež sama leží ve vysoké poloze 864 m nad moem. Svinská

hora vrcholí práv na hranici okresu a jcsl ;íárov nejvyšším bodem
Sušického okresu. K Petrovicm. Jiiné. Svtlé a Chlumu
svažuje se rozložitý massiv pkného \' o s k a, jehož jižní vrchol dostupuje 950 m a vrcholek severní 871 m. Pi svahu tohoto severního
i

u výši 796 m nad moi^em. V^osik
vrcholku leží eská ddinka J a v o
tvoí východní okraj vysoiny Svatoanenské. Za údolím, jímž vine se
silnice od Petrovic pes Hlavovice k Velharticm, zvedá
se skupina smljxh výšin, jež na západ dostupuje Bokem 859 m
VN^šky nadmoské, na v\Thod zvedá se Svato borem do výše 839 /n
í

a na sever táhne se
Fot. prof.

J.

hebenem Rovin

Pospíšil.

.SVATOBUR UD VLASTÉJO\

Boží
na

Horami Matky

(720 m) za

A..

až do okresu Klatovského, odkudž u K o
Sušického okresu sedlovitým hebenem

pdu

1

i

n c e

pechází zase

kopc Hostidraže

ermou a Pemtína (633 m) nad Zbynicemi. S táhlým hbetem, jenž sedlovit jest vykrojen mezi vlnami eených dvou
kopc, souvisí na severu zalesnný Vidhost (759 m), jehož vrchol
sedí práv na severní hranici okresu. Tato skupina malebných výšin
tvoi mezi Bokem. Svatoborem a Rovinami malou náhorní
rovinku, kdež hoví si pod Kalvárií (726 m) msteko Hory Matky
Boží, jež výškou polohy své (673/7? nad moem* závodí s povstnj^m
horským mstem podkrkonošským. Vysokým nad Jizerou. Jižn od
msta toho pne se nad Horním Stánkovém lesnatý svah vrchu

(699 m) nad

Kížovkv

(763 m).

Tato náhorní rovinka,

práv

popsaná, neklesá

Fot. proí. J. Pospíšil.

CESTA NA S\'ATOBOK.

Fot. prof.

J.

Pospíšil.

,KLI('I'ERO\'.\ .SKÁLA-

XA SVATOBORU.

nikde

jxxl

boky

s

mclrú.

()5()

K

Pemtínem
druží se nízké

okresu,
u

Cermé

a

Holin

a

ped
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H

jižnímu s\ahu
a

\'

i

li

h

chlumy K

Pemtínem

os le
e

j)

o s

m
i

Li

d

laž

e.

\v])iuji

n

i55,S

jehož zairsnrn

severní

Kídy

ml a

kopce

/xcdaji se na jihu

xvbéžek
(5S*>

Z

h

\-

///i

n

;i

(582 m) u Zbynic.

Pekrásná skytá se podívaná s vreholu S\atol)ora. kdež pééi
sušického odboru .Klubu turist ("eských" \y stavna ped nkolika
lety pkná rozhledna /í(in;i. \ysoká 26 metru, jejíž jjlošina hoícjši
chránna jest od \'trú\- a i\v<-{í\ lim. že jest zasklena adou -.Uoukídlých ok(Mi. S \'že t(' možno /iti Primdu. piismo kopc za Klapot

prof, J. Pospíšil.

,SKAL.\ HE^I)UK()V.\-

NA

KATO\'i:(

heben Králo\sk('ho ih'ozdu. ped nimž temnji se rýsují
mocný A'osík. táhlá Javoina nad Zhim, Bezník a mohutná Hora
Kemelná. Xa právo za Fallbaumem rýsuje se mode mohutná kupa
lovy. vnitní

javora, na níž za jasného

poasí

blá

rozeznati

mžeme

i

skálv. jež

vní

pod ním nad stromovou arou.
V právo tulí se k Javoru druh jeho. Javor Malý. a ponkud dále zíme
Stnu nad erným jezerem. Na levo od Javora zíme pásmo hor Prášilských a širohbetv' Poledník, dále pak Steiningberk. pásma hor za
Modrou, pkný kužel Antiglu. hlubokou r\'hu údolí Vydry ped ním, Vžní
Horu a mezi touto a Ždánovsk_vm horstvem dlouhý heben Boubína a
Paženi (Basm) daleko v pozadí. Pod horou v údolí rozložena krásné
vrchol

hory.

i

útulnu,

jež

se

.'55

nad niž zvedá se kopec Andl strážných (55\ m)
oblouk imposanlnich KaIo\- (728 m), za Sušici pak
zime údoli otavské s bílými zdmi hradu Rábí po levém a kostelíkem
na Práchni po pravé stran i^eky. K severu vidíme Radyni u Plzn.
Zelenou Horu nad Nepomuky, modré pásmo Brd. z nhož sml\'m
zubem zvedá se vrchol Temšína, jakoby utalý s jedné sírany, pak
pi^ehlédneme xšechen kraj od Olavy až za Píbram, vypnulinu po
královská Sušice,
a za

nim

pkný

pravém behu vltavském za Táborem, modré pásmo kopc za Pískem
s homolovitým .Mchelnikem. dáli'
pr;i\ o pak Skoéick\' ko|)e(' u \'o<ian
a od nho k jihu na konci modrého pásma kopc na obzoru rozvaliny
hradu Helfenburka. Krásný jest |)ohled s rozhledny, když mlhy ])ozdní
\

Fol

prof. J. rospišil.

.B.-\I.\ANV

KLKZUVV-

.\A

KATO\'KCH.

jesen halí .kraj" v moe mkkých vln svých a hory zjasnny
jsou hejnými paprsky sluneními, nebo na jae. kd\- v údolí pod
vrchem a v nižších polohách vše skví se svží zelení, kdežto .nahoe"
pozadí
bivští se širé plochy snžné v modi vzdálených les a
zvedá se nad touto jarní a zimní krásou král panoramata toho. mocnx'
Javor, jehož bílá hlava snhem zahalená podobá se oklepanému svršku
ohromné homole cukru.
Heben Ždánovských hor vysílá do Sušická k severu dlouhé
|)ásmo \rchu. z nichž nejvyšší a prvý v okrese jesl mali)ný kužel
\-

nmecká ves Albrechtec
Nmci íkají Hefenstein. souvisí Zálužský
zase pedlem na Roku (642 m) spojeny Ka-

Sedla

C-iO'!

{155 m).

Se Sedlem, jemuž

vrch
lový

m). na jehož sr\erním úpatí leží

(742/72) a s tim

(728 m). jež zvedají se nad Sušicí a údolím

otavským ol)loukem

—
smle

\

(589 m)

Kalový se tento vš^bžek koní a volné k nmu
pi Otav pkné kopce Bubená (534 m), Kešiovec
(565 m). Nad Otavou konené zvedá se naproti

Koíbeh

kopcm tmto
koní

které

—

ypjat^m.

se

druží
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Kosník i Koznik

strm^

(636/72), jenž souvisí s kopci,

se u Horaždovic v okrese sousedním, a zhlíží se v hladin

Velkého rybníka u Nezamyslic.

Na východ od pásma práv jmenovaného nepne se žádnS* z kopc
nad 700 metr. Spíše pro pkné jméno jich než pro výši uvádíme
z nich B a ž n o v, jenž pne se západn od Bukovníka do výše 665 m.
a Že len o v (663 m), mezi Maicemi a Frimburkem. Jinak tento západní kraj okresu nemá vynikajících v5'šek a proto tu laké. jakož na
Zbynicku, ejkovsku a Budéticku, tedy na severu okresu, pevládá
pole nad lesem. V severovýchodní ásti okresu zvedá se nad Otavou
tickj^ch, jež se poíná
a Ostružnou malebná skupina kopc
Strážištm (672 m) nad Tedražicemi, se kterým souvisí zalesnná
n á (669 m) nad epici. Strmý kopec tento snižuje se k Otav
e p
s jedné strany Svatem (562 m) a Pumberkem i Soukenickou
(554 m) a s druhé strany Chanovcem (583 m). Nad Budticemi zvedá se památný Zbán (583 m). — Chlumy, jež pnou se
v okrese na severozápad od skupiny této, nevynikají v\'škou. Povrch
okresu je v koninách tch celkem plochý.
1

i

Bud

i

hrou

pvabné vrchy Stráží,
okresu severní ást Stráže Krušecké
(802 m), jíž Nmci íkají „Auf der Wart", o nco severnji zvedá se
(751 /w) a k Volšovm se sklání Stráž VolStráž
š o v s k á (782 m). Jižní ást okresu za Dlouhou Vsí zvedá se dosti
píke smrem k Horám Kašperským a Kašperku a dosahuje u P a663 au Humpolce docela 763 a 865 m nadt o r 685, u
S vysoinou

z

za Hartmanicemi souvisí

nichž vypíná se na

pd

Louovská

1

Stupn

moské

i

vj^še.

ekou

okresu jest Otava, jež tvoí hranici okresu od samot
s Olšovkou, kdež vtéká na územ.i okresu,
protéká Sušicí a opouští okres pod svahem Kosníka. Otava tee až
po Dlouhou Ves krásným údolím, jež se u vesnice této zužuje takoka
Hlavní

Neuhauser až po stok svj

v soutsku, pak ale rozvírá se v
stran malebn\''mi stránmi.

pKnou

rovinku, vroubenou

s

obou

Mezi svahem Cepiné a svahy Kalov a Krešovce opt úží se
k nmuž strm spadají zejména svahy Cepiné a Krešovce.
U Rábí údolí to se znovu šíí. ale brzy potom se zase stsuje pod
svahem Kosníka. Pepvabná jest i)ouf okresem po silnici podle reky
své. Vltav
té, jejíž tmavé vody rychl\'m spádem spjí k cíli cesty
seste v náruí.
údolí,

Otava

pije

na území okresu na

levém behu:
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Pod Pátekem Olšovku (také ^Volšovka"), od niž odštpuje se
ústím do Otavy rameno zvané Roušarka, kteréž vlévá se do
Otavy u mostu v Sušici. Volšovka ili Olšovka vzniká pod Petrovicemi stokem Pstružné a Keplovského potoka. Oba tyto potoky vznikají na planin Svatoanepské v okrese sousedním a obtékají svahy

ped

hory Vosíka. Oba potoky pibírají bezvj^znamné potky vedlejší,
o jakéž nikdy není nouze v krajin hornaté.
Dále pibírá Otava v okrese Sušickém klikatou O s t r u ž n o u,
jež pramení se na planin Svatoanenské, tvoi od Seewiesenhofu až
po svah Zahrádeckho vrchu (818 m), východn od Cachrova, hranici
okresu, po té opouští okres, na njž vtéká opt jižn od Nmíkova.
Tee potom smrem jihovýchodním až po úpatí Boku za Velharticemi, kdež vine se pekrásným údolím mezi skalami a píkrými svahy,
za krátko opouští okres opt tekouc smrem severním v okrese Klatovském, kdež u Kolince pod Vidhostem se obraci na jihovýchod a
vstupuje opt za krátko na pdu Sušického okresu, kdež vlévá se do
Otavy u Dobína. V Ostružné žije hojn pstruh, blic a párem.
Díve b\io ve vodách jejích hojn perel, jichž se dle zprávy faráe
zbynického P.Františka Hrušky na píklad dne 12. srpna 1765 v jeho
pítomnosti vylovilo za jednoho lovu až 400 pkn\'ch kus zvíci hrachu.
Ostružná jest po Otav nejmocnjší vodou okresu. Z oblasti její náležejí okresu vtšinou pítoky na pravém behu, z nichž jmenujeme
potok Kaln3>, který vzniká na svahu Boku u Pestanic. tee k Svojšicm, odtud krásn\''m údolím k severu mezi svahem Královny (786 m),
severního to v\'bžku Svalobora. a stránmi pod Betticemi a vlévá
se do Ostružné jižn od Kašovic.
Z oblasti Ostružné na behu levém náležejí okresu jen potok
Zby nicky, jenž pramení se pod Pemtínem a vlévá se u Hrádku
a potok C e k o v s k v. jenž vzniká rovnž na svahu Pemtína, pro
téká velik\>m r\'bníkem u Dalovic a vlévá se pod kostelíkem Zdousk\''m
S pravá pije Otava potok D v š o v s k
jenž sbírá prameny
své na svazích mohutného Sedla, tee romantickým údolím, protéká
rybníkem Divišovským a vlévá se do Otavy proti erveným Dvorcm
Dále pibírá na pravém behu Albrechtecký potok, jenž temeni
se u Albrechtce. tee smrem severním, sílí horskými potky od
Roku a Kalov a vlévá se do Otavy u epic, pod Kešovcem (565 m).
Nejmohutnjším pítokem otavsk\>m na pravém behu však jest potok
Nezdick}>. Vzniká na píkrém svahu Ždánova. v temných lesích
u myshvny zálužské, na
okresu Kašperskohorského. vstupuje na
pdu okresu nad Rozsedlv. tee stále smrem severním a \iévá se
j

i

i

\'',

pd

u Zichovic.

Umlé
lenic,

rybníky jsou v okrese u Zbynic. Cejkov, Nezamysiic, BiZihobec a Dražovic. Z nich nejvtší jsou Cejkovský u Da-

-
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\'eliký u Nezamyslic. Užitek
rybník tch je nepatrný.
zízena v Sušici u kláštera kapucínského lososnice. kterou
i^ídi znamenitý odborník Josef Markuzzi.
Náklad na ni uhrazují msto
a zem. Podobná lososnice založena nedávno ..Rybáským spolkem"
sušick\''m v zámeckém parku hrabte Chotka nc \'olš()vech pi \'oilovic a
R.

v.

1871

šovce.

Pevládajícím útvarem geologick\'m jest v okrese Sušickém rula.
ložiska zrnitého vápence nacházíme tu zvlášt u Svinné, Knžic.
Chamutic, Volšov. Bohdašic. Xuzerova a Hrádku. Zvlášt mohutn
však jest ložisko vápence mezi Dobínem a epicemi, kdež hornina
ta tvoí všechen iižní sklon, jímž níží se k Otav skupina kopc Budtických. Mezi rulou nalézáme vtší ostrovy žuly. Nejvtší z nich rozestírá se od Hor Matky Boží. Mokrosuk a Kašovic úzkým pruhem
k jihu až po Chlum, odkudž pechází na Hartmanicko. Mimo to jsou
znanjší partie žuly jižn od Žichovic. pak u Dražovic. Humpolce a
Bohdašic. U Hor Matky Boží nalezneme též amfibolit a od Horaždovic
zasahuje údolím otavským do severovýchodní koniny okresu útvar
tetihorní. U Cimic a Bohdašic vyskytuje se istá tuha. Žula v horské
skupin Stráží chová v sob turmalin a mocné žíly kemeníte. Do
kemenitých žil horstva rulového vtroušeno ryzí zlato, jež odtud s pískem
picházelo do ek. Proto se hojn r\'žovalo zlato z Olšovky a pítok
jejích, jakož
z Ostružné
Otavy. Památkou na doby ty jsou peetné
kopce podle ek a potok, jimž lid íká .hrbata". Nejvíce kvetlo
rýžovnictví v krajin této za krále Jana v XIV. století, ale již od XVI.
století byl v\'tžek velmi skrovný, takže zaniklo. Zpsobem hornickým
dob\>váno zlato u Hor Matky Boží. ale brzy zaniklo dolování v okolí
msta toho. jemuž snad proto dostalo se od lidu jména „Zlámanvch

Mocná

•

i

i

Hor".

Pipomeme

si. co eeno bylo o lesích
okresu Hartmanického.
Tyto rozsáhlé hvozdy pokrývají hlavn vyšší pásma
horská, níže vbíhá v
louka a níže pod nimi kolem ddin a mst
rozkládají se pole. V okrese Sušickém pevládá les práv v onch
koninách, kde pda zvedá se ku vyšším pásmm hor šumavsk\>ch.
\' údolích podle ek a potok stou se zelené koberce luk a podle
nich v nižších polohách po stráních se rozkládají pole. Na píkr\''ch
stráních hor a kopc však
tu pevládá les. Lesy zaujímají v okrese
Sušickém plochu 7244 ha 66 ar 54 ni-. (Jvážíme-li. že Sušický okres
zabírá plochu 27.806 ha 41 ar 19 n. vidíme, že
v tomto pohorském
okrese les ovládá znanou ást pdy. Veliké plochy souvislé tvoi les\'
na Vosíku. pokr\''vají zeleným rouchem sv\'m svahy hor nad Chvalšovicemi. Celcticemi a Javoikem. kryjí heben a strán horské skupiny
Stráží a oba píkré svahy Svatobora
sedlovitý
Královny, odívají
Horek hávem zeleným, pokrývají znanou ást náhorní roviny kolem

Tam

vládne

les.

n

i

i

i

i

-
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svahy Hostidraže a F^emlína a pikr strán
Široký pás les pechází do okresu z Kašper.skohorska, kryje Sedlo. Zálužsk\' heben a pvabné Kalový. Nejmén
les jest ve v\'chodní ásti okresu, od Nezdického potoka k Neza-

Hor Matky

Boži. sedlo

i

Budtick\'fh kopc.

myslicm, Frymburku a Maicm.
kryty jen kopce Kosník a Zelenov.

V

tchto koninách jsou lesem po-

Lesy a výška polohy jsou píinou, že v západní a jižní ásti
jest podnebí drsnjší a vlhí než v údolí podle Otavy, Volšovky a Pstružné a nežli na severu a ve východní ásti okresu. Západ
a jih okresu náležejí pásmu chladnému ili podhornímu. Nejdéle drží
se sníh na Sedle za Albrechtcem, na Vosíku a na stráních a výšinách
okresu

jihozápadní ásti okresu za Petrovicemi. Hlavovicemi a Velharlicemi,
také po delší dobu vytrvává na severním svahu Svatobora a Boku.

V

tchto studenjších krajích okresu, jak rozumí se samo sebou, jest
hospodáství polní ím výše. tím mén vj^nosné. V údolí otavském
však. na Hradecku, ejkovsku, Budticku a v nízké poloze podle Nezdického potoka daí se výborn obilinám všeho druhu, jakož stromm
ovocným. Ovoce prodává se jednak za hranice, zejména kupcm
vídesk\'m. jednak
do sousedních hor, kdež ovoce není. Nco
ovoce spotebuje se ovšem doma. Obilí prodává se vesms pekupníkm židovsk\>m. Chov dobytka vyplácí se na Sušiku dobe, a to
ve
jak v údolí otavském. kdež poskytují luiny výborné pastvy, tak
vyšších polohách okresu. Obchod s dobytkem mají na Sušiku vesms
v rukou Židé.
Okres Sušickv' ítá 40 místních ili 80 katastrálních obci. v nichž
bydlí 26.522 lidí v 3376 domích. Z tchto 26.522 obyvatel okresu jest
skoro 3000 národnosti nmecké, ostatek jsou Cechové. Nmecké jsou
tyto osady: Svinná, Dolní Kochanov, Mochov. Divišov, Janovice.
Dlouhá Ves, Bohdašice. Humpolec. Platory, Milice. Albrechtec a Záluží. Jak vidno z názv osad tch. jsou to skoro vesms osad}' znmené, jež odcizil}' se nám po pohromách války ticetileté. Jen Nová
Dlouhá Ves osazena hned obyvatelstvem nmeck\'m. Znaná menšina
eská žije v Albrechtci. kdež bydli 105 Cech a 407
znanjší
menšina nmecká žije v eské vesnici Javoí, kdež bydlí Cech 245
a
173. V Sušici samé bydlí 167
(všeho obyvatelstva
je tu 6.973).
Nmci v Mochov a Svinné jeví stejnou povahu a tytéž
vlastnosti jako nmecké obyvatelstvo vyšších poloh šumavských, totéž
možno íci o nmeckém obyvatelstvu v Albrechtci, Záluží, Milicích.
Platorech a Humpolci. V5'jimku tvoí Nmci v Dlouhé Vsi a okolí,
mezi nž vneseno již více nesnášelivosti ^národnostní. Také tu styk
s mstem a práce v továrnách sušických vnáší mezi lid více živosti
a rozmailosti,
ani tu nevymizela vrozená dobráckost horského
lidu šumavského.
i

Nmcm

i

Nmc,

Nmc

Nmc

a

-

Cesk
pem

obyvatelstvo okresu

a uelivosti.

Lid

v.

2h0

i
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Sušice samotné xyznauje se dvtizejmóna
Ivadešic. Dražovie a

.1'odlesí''.

/.

Podmok, rád se vydává „do svta" na výdlek, kdež zahospodaí si
/ínaný asto peniz. Vyjma nejmajetnjší sedláky odchází odtud valná
rast obyvatelstxa na práci do Vídn, do Sas a Bavor, kdež pracuji
jako zedníci anebo hrají v ..cirkusích". s nimiž cestují po Nmecku.
Švédsku. Rusku a Francii. .Mnoho .muzikant" chodí ..do svta" ze
Sušice samé. Zednici xracejí se na zimu do s\ velí domo\' a na jae
i

Fot

prof

J.

Pospíšil.

POHLED

opl

N.\ SUŠICI

.S

„A.XDKI.ICK.A"

odcházejí po práci. Hory Matky Boži jsou ,.koléi)kou ševc".
kteí pracují pro cizího podnikatele. Majitelé velkých statk jsou na
Sušiku skoro vesms Nmci. Podniky prmyslové jsou v okrese
všecky v rukou židovských a nmeckých. Národní uvdomlost lidu zejména v zapadlých ddinách vyšších poloh pi národnostní
hranici jest nepatrná a zasluhují v té píin ohrožené tyto nejzazší
konin}' eského svta bedUvé pozornosti. Školy eské bylo by teba
bud v Kunkovicích anebo v Chvalšovicích. (Srovnejme, co praví se
národnostních na Sušiku ve v\'d3orné knize poslance
ve píin
Antonína Hubky: „Naše menšiny a smíšené kraje na eském jihu").
Mluva eského obyvatelstva okresu Sušického vyznauje se zpvavým

tém

pomr

zakonením vt.

jež vyniká zejména v otázce, a hlásí se jednak k náklatovskému, jednak ku pootavskému. V obcích odlehlejších zachoval se nejeden pkn^' výraz, nejedno rázovité rení. Od nmeckého
souseda nauil se lid na rozhraní národnostním šupání. Také vyskytuje se na Sušiku jako v nmeckém sousedství hojn podloudnictví.
Po této povšechné charakteristice kraje
lidu pi^ejdme nyní

eí

i

k místopisu a

djinám

okresu.

CAST SUŠICE PKl UTaVE.
Fot. prof. J. Pospíšil.

Polititickvm

i

národním sti^ediskem okresu

jest

„královské

msto"

stedem „eské' Šumavy v koninách
tch vším právem. Pípadn o ní pje vlastenecká báse B. Pešky

SUŠICE.

tuto

pknou

Stala se tímto

sloku:
„Naše

msto

na

Otav

Cech,
vrné otcm, matce Sláv,
vrné vlasti bez oddechu."
poslední je sídlo

Pepvabn má
lin,

kdež hoví

šumavských

hor.

si

ustláno královská Sušice v hluboké, úrodné do-

pi bystré, temnovodé Otav, skotaivé to dcei
Od chladu severních vichr chrání je rozložitý \al
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Hrádeckého

kopce (575 m), pes njž hledí na stechy její a na
ji obklopují, zelená strá
Strážíš
{612 m). Na
severovýchod homole „V Ustrách" (549 ;n) a bá Soukenického
kopce (554 m), jenž tvarem svým pipomíná íp, jsou ji pirozenou
hradbou. Na západ píke zvedá se nad milým mstem šumavským
star\'' S v a t o b o r, jenž t\'í se
nad Sušicí mocnou stnou,
400 metr vysokou. Ležít Sušice u výši 469 m a Svatobor pne se
nad mstem do v\''še 8,39 m nad hladinou moskou. Pímo nad Otavou
pne se malebn\' kopec
Strážných (551 m) s bílou „lorettou' na temeni a za ním zvedají se K a o v y do výše 728 m nad
moem. Rozmilv to kout vlasti eské!

t

zahrady, jež zevšad

tém

Andl

1

PARTII-:

NA

OTAV

Fot. prof.

Sušice

msto

U SUŠICE.

Pospíšil.

ítá 6.973 obyvatel, mezi nimi

potu nmecké menšiny
ítá

J,

sušické jsou

Nmc.

Do

tohoto

vtšinou Židé.

Dom

167

zahrnuti

577.

Osudy msta tohoto úzce jsou spjaty se slavn\-mi smutnými dobami, jež prožívalo království eské. Proto staí tu. když djiny všeobecn známé doplníme jen strunými podrobnostmi nejdležitjšími.
i

Jméno msta Sušice

v latinských listinách bud peloženo

názvem

,Sicca" anebo zlatinisováno v tvar ..Sutticium". Rzná jsou mínní
o významu tohoto jména. Pomíjime-li utoi)ický výklad, který spojuje

-

263

—

jméno , Sušice" s názvem bojské osady ^Setuakatum", zbývá výklad
pravdpodobný, jenž odvozuje jméno msta od slovesa „sušiti", af již
toto sušení týká se sladu, jenž vyvážen ze Sušice do Bavor, anebo
sušení písku zlatonosného.
Povážíme- li ovšem, že

se tu poal usazovati eský lid za píinou rýžování daleko díve, než odtud navázán ilý obchodní styk
s Bavory, pidáme se k onm hlasm, jež odvozují název msta od

rýžovnického „sušení" písku. Podání lidové klade vznik msta na
pravý beh Otavy, v místa, kde z pvodní osady Nuželic (Nuželice,
st. Nuželice z .Neužilice") vzniklo pozdjší pedmstí sušické. Možno
jest. co praví o pvodu msta kroniká Václav Hájek z Liboan, jenž
klade vznik msta na rok 790 po Kristu. Nepihlížíme-ii k letopotu
kronikv Hájkov\', jež v té píin není pramenem spolehlivým, mžeme
s nim shodnouti se v tom, že pvod msta dlužno klásti do pohanlatinská kniha Pavla Stránských dob národa našeho. To potvrzuje
ského
známé dílo „De Republica Bojema". jež pipisuje založení
msta r\'žovnikm z doby panováni knížete Alnaty. Ku pohanství
ukazují též jména „Svatobor" a ^Svat", pipomínající uctívání bohv
na posvátných temenech hory Svatobora nad Sušici a kopce
a
vskutku nalezena
Svatu nad Dobinem, severovýchodn od Sušice.
také na poátku pedešlého vku na Svatoboru soška pohanského
bžka, jež popsána zevrubn v „Musejníku" z r. 1847. Mimo to nalezena v Dolejším Krušci — 4V2 km na jih od Sušice — mramorová
deska okrouhlá s eck\''m nápisem, jehož obsah rovnž odnáší se do
pohanských dob. Ona deska darována Museu království eského
Popelnice vvkopány u Dolních Krušc a Hrádku. Pohanství zacho\aIo
se v okolí sušickém mnohem déle než v ostatních krajích království.
Poslední zbytky pohanství na Sušiku navždy vyplenny teprve na
sklonku XI. vku. za knížete Betislava II. První výslovné zmínky
i

—

bžk

A

o tom, kterak kesfanství šíilo se do nerovného kraje za Sušicí,
pohovoili jsme již
kají se psobení poustevníka Vintíe, o

nmž

tý-

pi

popise okresu Hartmanického. Do dob prvého rozbesku nové víry
v krajin za Sušici dlužno klásti vznik prastarých kostel v Pctrovicich, Mouenci a Albrechtci. O kostelu moueneckém stala se zmínka

pi popisu Hartmanicka,
na svém míst.

o ostatních

dvou kostelich pohovoíme ješt

Na sklonku XII. vku získal Sušici a okolí její bavorsk)' hrab
Albrecht III. od Luku k rozsáhlým državám svým, když pojal za
chof dceru vévody eského Bedicha, ctnostnou a krásnou Ludmilu,
Zstalo pak území sušické pod
jíž dáno msto s okolím jako vno.
panstvím cizím až po rok 1273, vyjímajíc jen nkolik let v polovici
XIII. vku, kdy navráceno jest korun eské, pi níž setrvalo až po
rok 1257. Trvale pipojeno Sušicko k zemi eské eeného již roku

—
1273, za

Pemysla Otokara

mstu

II.
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Za tohoto mocného Pemyslovce

hrdého epitheta

do-

msta

královského*. R. 1322 král
Jan Lucemburský kázal msto obehnati hradbami, i opevnno jest
tak, že málokteré msto eské mohlo se mu rovnati ve píin té.
Tento in pro Sušici v\''znamn\' hlásá latinsk\' nápis vyrytj' na kamenné desce, jež byla zasazena ve zdi bj^valé brány klášterní a když
tato brána stržena, zasazena v prjezde radnice, na námstí. Karel IV..
otec vlasti, postaral se otcovsky o královskou Sušici, nadav msto
pi králi
<lležit5'mi výsadami.
Napotom stáli sušití vždy
Václavu IV'., od nhož dostalo se jim práva na jeden výroní trh.
a týž panovník pikázal, aby kupci po odboce zlaté stezky pes
Kvildu a Hartmanice jezdili k Sušici. Za bouí husitských Sušice ])istalo se asi

,

vrn

náboženských, vysílá branný
táborskými pod praporem Žižkovým.
Rovnž tak rozhodn postavila se Sušice pozdji po bok výteného
krále Jiího z Podbrad. Za Vladislava Jagielovce hájila Sušice s 32
msty králo\'skými v v sad stavu mstského. R. 1.547 ztrestal Ferdinand 1. Sušici pokutou 150() kop míšeských a zaliránim svol>od
statk za to. že spolu s jinými msty královskými zdráhala se |)<)<iporovati jej za války proti Šmalkaldské jednot. Avšak rána ta rychi('
se zhojila ilým a výnosným obchodem se solí a sladem, vedeným
pi popisu
s Bavory po zemské stezce Beznické, o níž byla
Hartmanicka a jež vedla z Bavor pes Hartmanice k Sušici. Jen tím
se dá vysvtliti, že již r. 1584 koupila Sušice od císae Rudolfa II.
mnoho vesnic a pozemk, jež náiežívaly k hradu Kašpcrku. Za nepokoj, jež rozpoutaly se v Cechách na poátku X\'il. vku. nastaly
také Sušici doby krušné. Krátce ped osudnou bitvou blohorskou
Sušice byla nucena vzdáti se císaskj^m a akoli pislíbeno, že dostane se mstu milosti, zbavena všech v5'sad svých. A nad to zle tu
hospodail povstný Hoef-Huerta. R. 1641 pitrhli k Sušici Švédové,
jichž velitel Dampier uložil mstu v5'palné. Znovu pak vojska švédská
znepokojovala Sušici r. 1648. Aby Sušice s okolím pimkla se trvale
k církvi katolické a aby v
tom a horské krajin vyplenni byli
poslední zbytkové husitského kacíství, založil tu Ferdinand III. klášter
kapucínský, jejž vysvtli dne 24. íjna 1655 kardinál Pražsk\', arcibiskup hrab Harrach. R. 1784 povodeii strhla polovici kamenného
mostu, jež nahrazena mostem devným. R. 1800 zízeno v Sušici
ochotnické divadlo péí mstského dkana Adama P^alk)', lékae
Ondeje Tonnera, lékárníka Hynka Firbasa a jiných muž zasloužil\'ch. istý výtžek
z
divadelních her rozdáván chudým. To byl
prvý krok k založeni kmenového jmní pi podniku tom, jehož mlo
se užiti k rzn5'm úelm lidumiln5'm a osvtovým. Šlechetným snahám
však stavny v cestu perozmanité pekážky. Nadšení roku
pojuje se ke krajnímu

svj

lid

ku Praze a

kídlu

stojí s

horlivcii

msty

i

e

mst

tm

Fot. prof. J

Pospíšil.

PARTIK NA ROUŠARCE SK ZBYTKY STARÝCH IIRADKB
V SUŠICI.
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mysli olwvatel v klidném zákoutí pod Svatoboicm
spla , národní garda" Praze na pomoc.
Ku Praze však nedospli nadšenci ti. nýbrž z Blatné vrátili se bezradní do Sušice. Dne 26. prosince 1848 založen v Sušici psobením
vlasteneckého Sušiana M. Karla spolek .vlasteneckv'*" s názvem:
1848 zachvátilo

i

a zpsobilo, že také ze Sušice

lípa pod Svatoborem". jenž ovšem zanikl za povstné
, Slovanská
reakce doby Bachovy. Tot strun\' výet pozoruhodných události
z djin královského msta pod dumným Svatoborem.

ST.\R^

HKBITUV Zll)OVSK^ V
Fot. prof.

Dodatkem

J.

SICI.

Pospíšil.

k tomuto slrurnrmu nástinu

djepisnému zmíníme

se

mimo válené pohromy stihly msto nad Otavou.
jež tu krut ádily 1541. 1544. 1547. 1591, 1592. 1.596.
16.52. 1707 a 1839. Nejzhoubnji
ádil požár r. 1707. Zpsobena jim
škoda, odhadnutá obrovskou summou I57.67(t zlatých. Rovnž krut

ješt o metlách,
Byly to požáry,

postihl

msto

jež

požár

z

r.

18.39.

Také povodn zpsobil}' v

Vyhoelot tehdy v
Sušici

nejednu

Sušici

citelnou

67

dom.

pohromu a

dvakrát zkrušil msto mor, jenž zuil tu zle r. 1.583 a ješt hroznji
v druhé polovici XVII. vku. kdy ádil nezvanx- tento host v
a okolí od r. 1678 do 1681.
Znakem msta byla otevená brána mstská o jedné vži. Pozdji, a to v stol. XVIII., místo vže jedné spatujeme vže ti. \' ote-

mst
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vidíme ležiciho lva, jehož pední
spoivaji na kouli, a na steše vže prostední vidíme dvouhlavého orla císaského. Právo peetiti voskem erven\'m udleno
mstu výsadou krále Vladislava H. ze dne 12. íjna 1472.
\'n hradeb bylo msto obklíeno jednak potokem Roušarkou.
jednak ekou Otavou a jednak dvma i)ikopy umlými, mezi nimiž
vypínaly se valy a vnjší /ed hradební. Bašt bylo nkolik. Z tohoto

vené brán pak pod vži prostedni
tlapy

opevnní

nejlépe se za-

chovala vysoká hradební zed s tverhrannou baštou nad potokem Roušarkou. Tato
zed tvoí ástené ohrazení velezajímavého
starého hbitova židovského. Brány vedly do

mst

a ti

severu
r.

Pražská od

poboena
íšská i N-

1836.

mecká,
r.

;

jež

.

jež

odstranna

1842, a Klášterní. \e-

doucí

na most. která

udržela se až do roku
1856.
v.

Mimo brány vedly

msta

ješt branky

ili forlny, z nichž do-

sud zachována branka,
kterou vchází se od nábeží do uliky, jež ústí
do severovýchodního
rohu námstí.

Ze staveb mstských
zasluhují zmínky: dkanský chrám svatého

DKKA.N.S1 AI V
Fot

prof.

J.

.-íUŠlCl.

Pospíšil.

\'áilava, l'u\(idni sloh Líotieký zathdván tu ve

chrámu tomu úpravy barokové, když chrám
znovu postaven po velikém požáru staxitelem Karlem Zanettim. O farním chrámu djí se zmínky již ve XIH. stol. Kaple z XIII. stol. k niž
opravena a
chrám byl pistaven užívá se nyní jako sakristie.
zvýšena n 1773. Zvony jsou tu 2 vtší a 3 menší. Vnitek chrámu
znovu upraven r. 1898. Obrazy Nejsvtjší Trojice a sv. Václava nad
barokovým oltáem hlavním jsou dílem pražského malíe Josefa Hellicha z r. 1861. tyi sochy nad oltáem tím pocházejí z r. 16,S9 a poízenv nákladem rodinv Koc z Dobrše. Kazatelna z XVHl. století
zdivu, roku 1707 dostalo se

Vž

jest

2hS

-

dilcm ceny prostední. Desky náhrobní vtšinou
vku XVII. a XVIII.

jsou vyšlapány

a pocházejí z

V
Jest to

jihovýchodním rohu namésti spatujeme

pedevším malebná budova dkanství,

zajímavé budovy.
postavena asi

ti

kteráž

v dobé založení mésta. \' X\'l. století náležela rodin Holbíi. Od
tchto pešla v majetek obce. Od r. 1775 jest sídlem správy duchovni.
Stavba píjvodn gotická opatena štítem renaissanním díla j^eum-

již

lého.

Tato

pemna

|)ocházi

z

r.

]195.

Xa jižní stran námstí pekrásné budot dstojným protjškem jsou
Firba-

v

sv

dm

o

pkném

štít prá-

ce renaissanni a
kdysi zvaný .1'

dm
bíle

rže", nyní hotel .Fialkv". z konce X\'II.
století.

Iprosted námstí
spatujeme
rozsáhlou
budovu radniní. Vystavna po zhoubném
požáru

r.

1707 na míst,

ped

kde

.l)lok"

tím

stával

ty dom.

nimiž byl
houz".

i

Vž

o pti

trech týí se P.ad

elím budovy

ena

FlkU.ASr\-

DIM

Fol. prof.

J.

\-

>IS1I

1.

I*ospišil.

umístny úady

pa-

pr-

a zakon-

mansardovou
))ání. na
niž vztýen
\' prvém
orel íšský.
pate vže bývala ka|)le.

\'

mezi

.starý rat-

jest

v níž nyní

umístna

Jedna z místností v zadním traktu radnice upravena pro museum mstské, jež
chová nejednu cennou památku. \'lastním zakladatelem musea byl
Josef Holík, zesnulý uitel škol mesiánských v Sušici. ^" budov radniní býval sklad solní.
Školní budova f)osta\cna r. 186.5 na míst, kde stávalo do r. 1707
registratura.

radnici

státní a obecní.

Budova mšanského pivovaru stojí v jihozápadním rohu
námstí. Poslední dobou doznalo vnitní zaízení závodu rozsáhlých

dékanst\
a

i.

prospšných zmn.
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Za pivovarem v iilic-i A'o(lni stojí židovská synagoga, jež v}'stavna r. 1858.
Na pedmsli hoejším, jež rozkládá se na míst ryžovnické osady
Nuželic. stojí uprosted starého hf-bitova starobylý kostel Panny Marie.
Na míst tom zapoali stavti mniši augustiniánští kostel v 1. polovici
XIV. vku, avšak nedokonili stavby té. Kostel Panny Marie zpustošen
1591 pi ohromném požáru, jenž zachvátil tém všecko pedmstí
r.
hoejší.
upraven potom znovu. Oltáe jsou díla barokového z X\M1I.
století. Na prav stran zavšen jest olejový obraz Narození Pán.
Náhrobní kameny ped nemnoha
1

vsazeny do zdi. Pocházejí ze
sklonku XVI.. XVll. a z poátku
XVIII. vku. Zajímavá deska ná-

lety

hrobní, jež

hlásala

památku

utrak-

faráe Jana Piškule. oiislranna k rozkazu dkana Sušického ze zdi kostelní.
vistického

Za mostem

hovesk

stojí

klášter

pi

silnici dlou-

kapucínský

ko-

s

stelem sv. Felixe de Cantalitio. Založen,

jak

podoteno, císaem

již

Ferdinandem

III.

r.

Ke

16,54.

klá-

Nliká zahrada ovocná

šteru náleží
a zelináská.

Poblíž

kláštera

pkný devný

])i

domek,

v

ece

Stn zemský ústav pro umlý
lososv a pstruh. Založil tu
ten

r.

1871

dr.

jest

nmž

umi
chdx
(

Antonín Fric a

h(i\
oil

C.Mi.MCK
Fot. [>roí.

SUSR-.

\'
J.

Pospištl.

staiký
výtený odborník Josef Markuzzi.
Na samém konci msta, pi silnici dlouhoveské

poátku peuje

mštan

o zdar jeho

sušický,

slojí
budova
po svahu a na úpatí Šibeniního kopce
rozkládá se nkdejší „Pomologická zahrada".
Za „kapucíny" spatujeme na mírném návrši budovu c. k. reálky.
jež upravena péi obce sušické k úelm školy t. než dostavna
bude pro ústav ten moderní budova na obvodu vnitního msta.
s jejíž stavbou zapoalo se již \- íjnu r. 1909. Tato budova byla kdysi
majetkem dlouholetého starosty Sušického, vlastence dra. J. A. Gabriela,
o nmž promluvíme pozdji. Na památku zasloužilého muže toho zasazena nad vchodem budovy deska pamtní.
O nco dále rozkládá se nový hi;bitov a na levo od nho spatujeme kapli sv. Hocha, jež vystavna na sklonku XAMI. vku na po-

mšanských

škol a za

ní

dkováni, že

msto

a šíila

Za kapli
(lr'i\;i

uslala ádili

ds

j.n('n()

krul

jež

navštívila

lei.

rozsáhlým kobkám zajímavého .Lysanpipomíná „katakomby" ímské.

lou i)0(li\-íme se

sklepa", jenž

majetkem

zhoubná rána morová,

a žal po dobu ti

zajima\'veli

kobek léchlo pipomíná, že

/;nnožn(' rodiny

Lysandr

z

!'"Jirenfel(lu.

eený

jejíž

skl(!p byl

erb si)atujemc

na podstavci kíže v kapli
na most, který spojuje
msto s pedmstím Hoejším. Lid vypravuje :>i
o

sklep tom. že spojen

podzemní chodbou
hradem Kašperkem. Tot
ovšem jest pouhv' výplod
byl

s

obrazotvornosti, jež

ráda

opádá rouchem perozmanit\''ch

mty

smyšlenek jjed-

zajímavé, o kterých

nemáme

z|)rá\

uritv'ch.

Lysandroxa
sklepa
\edly dva vchody. Dlouhý

Do

podkop, jenž tu namáhavou prací vykopán a .pro\rtán"

tvrdé

v

místy sklenut

lézáme

tu

i

skále,

umle

jr

a na-

kamenné

\c-

eje. patrný to zbytek ú\<•:i.
Z chodby hlavní pro-

koi)ány

tyi chodby

slranní. v jedné
to

KOSTKL

NA

sr.AKK.M
F..t.

r\AN.\Y

.M.AR1I-:

HKBITOVK V
prof.

J.

Pospíšil.

SUŠICI.

kobek

pak

z

i)o-

tch-

píných vyvrá

studánka se znamenitou
vodou pitnou. Ze stropu

chodby pro\ri;iny skalou

.komíny", jimiž vniká do
vzduchu podzemního s\-éží proud erstvého ovzduší vnjDle chodeb i)0stranních mo/no se domnívali, že tu asi nkdo
šího.
ped dralinýni asem i)okusil se o doloxáni. avšak zanechal i)okus
svvch. poné\adž nena'^<d. eho hledal. \'ždyt se tu tlolovalo s úspchem \šud<' po okolí a lálo okolno--l asi vedla tu lidi pod zemi. Pozdji pak bohalý Lysander použil ji^ti podko]) tch za sklep. oi)ati\d\ée o kamenných
ásti chodbv jjro \iši bezpeí klenulím a \ <adiv
zUichlfMid

i

i

veejích.

-

Na
kostelík
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behem otavským blá

vrcholu kopce nad prav5'rn

^Andl

Strážných"

se

pkný

postaven jest dle vzoru
kostela na Svaté Hoe u Píbram. Kaple zrušena za Josefa II. roku
1791. Znovu otevena jest r. 1799 a zrestaurována r. 1882.
Most, jenž spojuje

vný. Roku
tohoto

z

r.

jenž

1682,

pedmstí

hoejší

s

mstem,

byl

pvodn

de-

mostem kamenným. Roku 1784 pnliixice
mostu kamenného poboila se za povodn,
nahrazena jest

stavbou
neštstí

1662 nahrazen

i

devnou.

A

devn

na této
na hod Boží velikononí

r.

ásli mostu
I8,S9.

\'

iJiihodilo se veliké

noci

s

tohoto dne na

kapucínsko' KLASTFR v SUŠICI.
(V 1'0ZADÍ
Fot. prof,

SVATOBOR).
J.

Pospíšil.

pondlí xelikononi sezval mšfan Jií
c()\ého, množství lidu z

msta

zakladatel spolku rCížen-

Karl,

k pouti do „Emaus".
Množství lidu sešlo se na námstí a odtud ubíral se prvod na most.
kdež zastavili se, aby tam v}'slechli
Jiího Karla, jenž postavil se
ped kaplikou prosted mostu.. Pojednou se prolomil devný most
pod tíhou lidu, jehož zástup ítal kolem 1600 hlav. Asi 300 lidí spadlo
s mostu do vod}'. Když se rozednilo, napoteno 54 mrtvvch, 50 osob
/ranilo se tžce a 20 osob utrplo poranní lehí. Po tomto osudném
sesutí chatrného mostu devného pistavna ke kamenné polovici
mostu druhá ást konstrukce železné. Uprosted mostu stojí zdná
ka;ile ze XVII. století. Uvnit socha ukižovaného Krista v žixotní
velikosti a na podstavci kíže spatujeme ro(linn\' znak patricijské

a

širého

okolí

e

rotiinv

Lvsandr

z

Ehrenfeldu. jež

vvmela

r.

1876.
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Ohratme se nyní na pedmstí Dolejší, jež pipojuje se ku mstu
na stran severní. Tu vedle sliného domu Mosrova zaujmou nás
..Boži mui<a" u rozcestí silnice hrádecké. Tam díve dly se |)opravy
sttím a odkud také název
„Na stínadlech", jímž ozna-

uje
níže,
stojí

se místo ono.

O nco

na pravém behu eky
pod strání kopce Andlu

Strážn\'ch letní hostinec .Na
k nmuž xedc
most devný, postavený pouze pro chodce

Cápovn".

pkný

dob nedávné. Na severním konci msta spatujeme
.dolejší" továrnu na sirky,
jež kdysi byla majetkem 11
\

l'"urtha.

nyní

zárove

s továr-

nou .hoejší", díve Scheinostovou. jest v držení

spolenosti

Ponkud

akciov

s titulem ,Solp".

dále

pi

silnici, jež

\ede k nádraží, jsou mstské
jalj^y. ti továrny na vydhhání kozí. jež jsou ])odnikcm Fiirtha a Schvvarzkopf.
a kruhová vápenice s cihelnou bratí Trnk. Traf dráhy
transversální.

jíž vSušice pipojena k síti železniní a ledy
úže pimena k ruchu olichodnímu. vysta\na roku

IH87.

Prolíná obloukem sr-

ást

okresu.
Slanicr
vzdálena jest od msta dobrou pl hodiny chze.
Sušice jiroslavila se prú1.^^.\M)KI \- SKI.KI' V .SUŠICI
mvslem sirkáským snad po
f-ol. prof.
Pospíšil.
veškeré stední E\-rop,
dlužno tu i)ipomenouti. že
zakladatelem prmyslu toho v Cechách stal se rodák sušický, podnikavý \\)jtch Scheinost. jenž narodil se 22. dubna 1814 a zemel
10. bezna 1894. Zajímal se jako truhláský dlník \e \'ídni o výrobu
sirek fosforových, obeznámil se s \ýrobou jich a zapoal je xyrábti
\erní

J.

i
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po návTatu svém do Sušice

r.

\H'Mi.

Aby mohl

ijodnik

svj

zaíditi v roz-

mrech

vtších, spolil se po roce s obchodníkem Bernardem Fiirthem.
Spolen\f tento podnik vydail se tou mrou, že Fiirth postavil si již po
pti letech nynjší továrnu .dolejší". Hned po roce dostalo se výrobkm
továrny té ceny pi výstav ve Vídni. r. 1846 založen sklad v Londýn a odtud vyvážely se sirky sušické snad do všech konin svta.
po smrti Bernarda Furtha
Scheinost zstal editelem léto továrny
i

zái 1849) a pomáhal jí
obezelým vedením k dalšímu rozkvtu. R. 1868 pak
(26.

si Scheinost továrnu
na protjším konci
msta, pod Svatoborem. Tu

postavil
vlastní

zídil také

lázn

parní a va-

nové pro dlnictvo tovární
i

\' tomto
oba podniky

pro obecenstvo.

století

prešl}'

v majetek

zmínné

lenosti .Sóla', jež

již

spo-

má

sídlo

ve Vídni. Rodina Scheinost
vyrábí sirky dosud. Zíídiii
si lenové její podobné podniky na

Morav.

Z nedávné do'oy i)Oházi
pkná budova okresní nemocnice, jež založena k osla-

v

panovnického jubilea r.
hoejším pedmstím. Ješt pozdjšího pvodu jest ,kruhovka- mstská na úpatí Svatobora.
1898 nad

Z rodák sušických

ri-|).\.\K.A

v

I,YS.-\NDRO\F. .sKLEPIv

Fot. iirof. J. Pospíšil.

proslavili se:

Karlem IV. do Prahy povolaný za uitele
duchovního na vysokém uení; Mistr Adam Rosa-

Mistr Jindich Sušický,

práva svtského
cius,

primátor

i

msta

znatel práv jako

Sušice;
Mistr

eený

Mistr

Adam:

Sofronius Rosacius, vynikající
Mistr Jan Rosacius, básník a

svého asu professor básnictví na vysokém uení Pražském. - O dru.
Gabrielovi, kdysi starostovi msta a zemském poslanci za SuJ. A.
mstu
šicko a Kašperskohorsko, jenž pilnul vele k šumavskému

nm

a okolí jeho dkladné dílo, napsal
pod Svatoborem a napsal o
Neruda tato pkná slova: „Byl to muž celý, svrchovan sympatický,
pravý representant kišfálového vlastenectví - do r. 1848 — a ideální
svobodomyslnosti jmenovaného ,.roku spásy". Muž spolehlivv na život
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na smrt."
V Sušici spálili! svtlo svta r. 1818 politik a básník
Drahotin Karel liaron \'illani. \'Iastence z nho vychoval hlavn
prof. Burian, jenž uil jej na vojensko akademii v Novém
za
Vídní. Villani vydal sbírku básní ,L\Ta a Me" r. 1844 a o dv lta
pozdji , Zpvy vojenské*. R. 1848 stal se velitelem a spoluzakladatelem národní obrany svatováclavského sboru, nazvaného , Svornost". V dob reakce strádal duševn
hmotn. R. 1867 úastnil se
slovanské pouti do Moskvy, téhož roku zvolen poslancem zemským a podepsal známou deklaraci. Zemel na svém statku ve
i

esky

Mst

i

iM(»ST FiíKS
Fot. pro(

OTAVU
J.

SUŠICI.

l'ospišil

—

Rodákem sušickým jest také vynikající malí
Strížkov r. 1884.
eský' Max Pirner. professor c. k. akademie umní v Praze a rvtí
ádu železné koruny III. tídy.
Po Sušici nejvtším místem v okrese jsou starobylé
VELHARTICE (též Vilhartice). Milý tento mstys horský rozložen
na boku hebene, který smrem severozápadním táhne se odtud
do okresu sousedního, na jehož hranici dostupuje výše 702 m. — Po
svahu tom sestupují ulice msteka až k údolí Ostružné. Heben eený zove se „V Plazech" a msto rozloženo jest na stráni jeho
u výši 615 m nad moem. Bydlí tu 946 lidí v 146 domích. Obec patí
k nejbohatším v okrese. Závody prmyslové, koželužna a dv papírny,
jsou v rukou nmeckvxh a židovských. Obyvatelstvo domácí živí se
hospodástvím polním a prací v eených závodech. Jest tu tj-tídní
obecná škola eská a bvvala do nedávná soukromá nmecká škola
jest

židovská. Reiffeisenova záložna

dobe

tu

prospívá.

O osad dje

se

tu fará \\Mhaitickv Zdala .se
již v XIV. vku. kdy postavil
svolením Jana z Velhartic gotický kostel ke cti Božího Tla. Osudy
msta spjaty s památným hradem Velhartickým. jenž byl pvodním
majetkem a sídlem pán z Vilhartic. z nichž zmínky zasluhuje zvlášt
Bušek z Vilhartic (1318—1360), dvrník císae Karla IV. slavné pamti. K znanému rozkvtu dopomohli msteku páni z Hradce v prvé
polovici XV. století. Menhart z Hradce obmysli! je r. 1444 právy a

zmínka

výsadami,

uznal

jež

Vladislav

tvrdil

tem

z

r.

II.

V

1506.

a

po-

majestá-

úi^adovn

obecní chová se jako vzácná
památka stíbrné peetidlo
s

nápisem latinsk\'m a

potem

mén

1513.

ne-

cennou jsou originály

listin,

v\>sad

Mimo

eený

\nadislava
list

leto-

Památkou

II.

majestát.

a
již

majestát

nalezneme

tu

Dona Martina de Hoeff

Huerty

z

r.

1631,

jin\'

list

Anny

Markéty, purkrabnky z Donína.
z r. 1640, esk}' majestát cis.
Ferdinanda III. z r. 1662 a
nmecké majestáty císa
Josefa II. z r. 1783 a Františka z r. 1793. Chrám Na,NA STINADLECH".
rození Panny Marie na ne
Fot prof. J. Pospíšil.
rovném námstí uvádí se již
roku 1349 jako farní kostel.
Byla to stavba pvodn románská, jež ve XI\'. století
slohem gotickým. Pístavby a další pemnj^ doznal kostel na poátku XVI. vku, o 100 let pozdji péí Volfa z Perglasu a jiných
pístavba uvnit vymalována. Další pístavbu podnikli na po. XVII.
vku nákladem sv\'^m bratí Jan a Václav z Vrtby.
Z náhrobník chrámu toho nejvtší cenu ml onen, jenž r. 1823
objeven pi pemísování portálu a který hlásal památku pana Buška
se ztratil. Popis
z Vilhartic. Kámen penesen tehdy do hradu a tam
choti Huertovy,

pemmna

epitafu podal

fará Ondej Tonner v knize

aspo odtud.
O kostele

farní,

i

dovídáme se

o

nm

Sv. Maí Magdalény, jenž pvodn zasvcen chvále
Božího Tla, stala se již zmínka. Jest to stavba gotická, jejíž podoba
zachovala se celkem do dnešních dob, a stojí uprosted hbitova, asi

hodiny na jihozápad od msta. V kostele tom spatujeme hlíi\ ni
pochází z druhé polovice XV. veku a poízen
nákladem pán z Risenberka pro kostel drive jmenovaný, odkudž
picnesen do tohoto kostela r. 1772. Xa postranním oltái levém spatujeme obraz sv. Jana Xep. od plzeského malíe Jana Herzoiía
1866. Ze sklonku XVII. století i)Ocházi slušný ot)raz sv. \'ácla\a
X.
nal malvm oltáíkem dila renaissanního.

(•l\ rt

oluir veliké ceny. jenž

7.

Zícenina hr.adu

vi:i.ií.akticki:ho

(OD JIHOZÁI'.\nUi.
Fot. Jaroslav 'John.

Od msteka smrem jihozápadním na píkrém ostrohu vypíná
mohulnx' massiv hradu Vel hartické ho. Pekrásný ijohlcd
skyiá se na hrad ten zvlášt od lesní cesty, jež stoupá nad druhým
behem Ostružné do píkré strán Boku t85*^> m.)
se

Hrad vystavn bezpoch\'by

zaklajiž na sklonku XllI. století a
rodu Velhartick\'-ch. z nichž nabyl významu
pro djiny království pan Bušek z Vilhartic. dvrník Karla I\'. Od
tohoto rodu pešel hrad na sklonku XI^^ vku na pány z Hradce,
z nichž proslul v djinách národa našeho Menhart. jehož syn Jindich
pechovával po njak\' as v dobách nepokojných v pevných zdech
hradu korunu eskou a klenoty zemské. Koupi získal hrad Dpolt
zemel 1474 a ve Velharticích pochován jest.
z Risenberka, kter\' tu
Od syn Dpoltových získal jej Zdenk Lev z Rožmitála. jenž vymohl právo kutací pro panství své a msteku vyžádal výsady místa
dateli jeho byli páni

z

i
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Zdenk Lev z Rožmitála byl nejvyšším
eského od r. 1507 do 1523 a potom znovu od

horního. Tento
království

purkrabím
r.
1525 do

Pergiasu byl majitelem hradu povstný Huerta.
z Donína. po té byli pány jeho Bechyíiové z Lažan. pak hrabala Desfoursové. pozdji pak svob. páni
Sturmfederové a Henneberko\é.

Po Perglarech

1528.

po

nm

chot jeho

V XVI. století
a

z

Anna Markéta

hrad zpustl

Don Martin de Hoeff Huerta

postavil znovu

stední ást.

Jižní palác hradní poopravil

Karel Theodor svobodný pán
Sturmfeder.

Do rozsáhlého hradišt
xcházelo se od se\eru z pedhradí po padacím most pi-es
píkop, umle \ytesaný \r
branou vžovitou, jež
vtšinou již poboena.

skále,
jest

Z hradební

zdi. jež

obklopuje

hradišt. vybíhá okrouhlil
pibašta a na jihu k
léhá budova nkdejšiiio pivovaru a obydlí sládkova

nmu

dvou štítech, valn
boená.

o

již

Do nádvoí hradu

i)0-

hor-

vcházelo se gotickou
branou. Jižní ást hradu obsahuje palác o dvou patrech
a na krajním jeho konci jižním strmí vž, kde bývala
kaple. Tento jižní trakt hradu
ního

^

.^^#^v
HAŠT.\ HK.\DU \'t.l.H.\RTICKÉHO.
Fot. Jaroslav John.

obnoven byl r. 1848. ást
prostední postavena byla na star3>ch základech njakých, což možno
dobe pozorovati. Jest to budova o jednom poschodí s dlouhou chodbou
a adou pokoj v prvém pate.
.

hradu jest vtšinou poboen a
t3'i patra. V prvém pate jeho bývala prostorná síií, zvaná
-rajským sklepem'. Z druhého patra palácového pecházelo se po
zvedacím mstku na veliký most, postaven}' na tyech obloucích, a
s mostu toho opt po mstku zvedacím vstupovalo se do veliké vže
hradní, jež postavena o samot na skále.
Vlastní palác na severní stran

ml

-
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Od hradu

velhartického slušnou silnikou, vedoucí podle Ostružné

pak vzhru zákosem po svahu, dostaneme se brzy do osady Drouh a v e a odtud za krátko na

a

itá

HORY MATKY BOŽÍ. Bývalé toto horní msto jest nyní schudlé.
104 domy s 654 obyvateli a rozloženo jest na vysoké planin,

m nad hladinou moskou. Latinsky se zvalo Montes Mariáni.
Nmci mu íkali Bergstadtlunserer lieben Frauen, druhdy
též Frauenstadtel nebo M ut tergottesberg je zvouce. Dolo673

váni tu kvetlo v prvé polovici X\^I.
až

upuštno od

nho

MOST

vku, pak

ale

stále

ho ubývalo,

zcela v XVIII. století. Horních výsad dostalo se

S \EŽ1

NA HRADE VELHARTICK1;M.
Fot. Jaroslav John.

mstu za eeného Zdeka Lva z Rožmitála od krále XHadislava
a znovu od Ferdinanda III. Kostelík pochází ze stol. XVII.. o sto
zízena teprve 1857.
pozdji rozšíen. Fara pi

11.

let

nm

Z Hor Matky Boží sestupujeme po silnici k Mokro šukám (53 d..
355 obyv.), kdež jest pknj' zámeek, vkusná to stavba renaissanní,
postavený na sklonku XVI. století bud Volfem Gothardem z Pergiasu,
anebo synem jeho Václavem Otokarem a obehnaný pvodn vodním
píkopem.
Z Mokrosuk pusfme se do Hrádku, kamž dospjeme pes Kašoví ce. Tu spatíme na malém chlumku zbytky tvrze, která byla
zíceninou již v XVI. vku. Tvrz ta pipomíná podobné „zemanské"
staveni ve Svojšicích za Svatoborem.

Z Kašovic

(též Kašejovic)

dospjeme

za krátko do Hrádku.

-
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HRÁDEK má pvabnou polohu v údolí Ostružné, na úpatí Královny, jež spadá tam píkrj-m svahem, a Hrádeckého Kopce (575 m),
po jehož svahu vine se k osad silnice od Sušice. Bydlí tu 838 obyvatíil v 95 domích. Jest tu tyitrídní škola, pošt. úad, stanice ]): icné
dráhy eskomoravské, záložna Reiffeisenova a sídlo správy velkostatku.

Hrádek Desfours — tak zváno bývá místo na rozdíl od etných Hrádk jiných — jest osada pvodu starého. Pi^ipomínát s(> již
na poátku XTV. století. Od pol. XIV. do pol. XVI. vku pipojeno
bylo zboží Hrádecké k hradu Velhartickému. Tvrz, jež byla t<'hdy
sešlá, opravil Jan Rendl z Aušavy, v XVI. a XVII. století tu vládl
rod Raín z Raína. V té dob tvrz znovu vystavena nákladem
nemalým. R. 1731 koupil zboží Hrádecké Ferdinand íšský hrab Desfours z Montu a Athienville od rodu Koc z Dobrše a pipojil k nmu
panství Velhartické. jehož nabyl rovnž koupí o 7 let pozdji. Ten
a postavil k ní zámek nový. Po té jsou spolenými
majiteli panství Velhartického a Hrádeckého Sturmfederové a po nich

o])ravil tvrz starou

Henneberkové.
Starší, severní ásl zámku, jest renaissanní budova z XVI. \ ku,
postavená na základech starších, nový zámek tvoí jižní ást cf-lku
a pochází z prvé polovice XVIII. vku. Mešní kapli sv. ValbtiKy
pistavti tu dal hrab Bedich Desfours r. 1775.
V Hrádku žil od r. 1847 výborný povídká eský, vlastenecký
knv. Vojtch Hlinka, známý spisovalským jménem František Pra\da.
Byl tu po adu let vychovatelem v hrabcí rodin Sturmfederoxé.
Bydlil pi silnici v jednopatrovém domku, kdež vznikly všecky milé
povídky jeho. V' domku tom také zemel ve tvrtek dne 8. prosince I*>n4

o polednách,

vdný

dosáhnuv požehnaného

vku

87

let.

Poheb

vystrojil

mu

Henneberg-Spiegl. Pochován jest u sakristie starobylého kostelíka na Zdouni.
Zdou jest jméno prastaré osady asi na polou cesty mezi Hrádkem a Tedražici, jež zanikla a na niž pamatuje toliko jméno a kostel
sv. Vavince na chlumku, zvedajícím se nad údolím Ostružné do nepalme výše 506 m nad moem. Kolem kostela jest hbitov, kamž pocho\ávají z Hrádku a Tedražic. Pifaeny jsou obce tyto k Zbynicm.
pistaKostel vznikl bezpochyby již v prvé polovici XIII. století.
vena o nco pozdji, gotické presbyterium a sakristie vznikly v stíjleti
X\'. Nástnné malby ze stol. XVI. zabíleny a poslední oprava i>odniknuta r. 1858. Uprosted klenby spatujeme nápis z r. 1691. Nad
devným krucifixem naproti kazateln teme jin\' zajímavý nápis
eskv z r. 1594. Náhrobníky s nápisy ze století XVI.
Nedaleko Zdouského kostela leží pi úpatí lesnatého Strážiši
(672 /w) ves Tedražice. jež ítá 54 domv a 413 obyvatel. Z bývalé
žák jeho, svobodný pán Bohumil

z

Vž

—

280

nezachovalo se nic, za to dosud stoji ob3'dii panslíé, jež vystabylo z kamene bezpochyby na poátku XVII. vku. Zemskx
statek Tedražick}' byl po bitv blohorské rozdlen na ti dih'.
Na sever od Kašovic leží na stráni vesnice Cermá s 369 obyvateli v 57 domích. Odtud na v\''chod leží pod Pi^emtinem (633 m)
tvrze

vno

Zbynice

308 obyv. v 48 domích. Kostel zstování Panny
s kostelem na Zdouni. Pipomíná se již
r. 1314 zárove s farním kostelem Zdousk\'m.
Lod vystavna v dob
románské, v téže dob vznikla vž, jež pistavna o nco pozdji.
Barokový oltá hlavní pochází z XVIII. vku; na oltái tom pkná
socha Madonny s díttem, slušné dílo ezbáské z XVI. století.
Ze Zbynic dovede nás okresní silnika do Cejkova. Rozsáhlá
osada tato ítá 64
s 471 obyvateli a bývala kdysi mstekem
a tvrzí, jež byla v XVI. století majetkem rytíského rodu Raín. Léta
1620 odat statek Jiímu Raínovi z Raína a postoupen Karlu knížeti
z Lichtenštejna.
Ten prodal jej Bedichovi Svihovskmu z Ricscnherka na Nalžovech a od té dob}' zstal statek Cejkovskv pi panství
.Xalžovském. Za války ticitileté msteko zchudlo a nevzpamatovalo

ves

farní

Marie

s

pvodu

jesf stejného

dom

se

již.

Od Cejkova na jihovýchod

jest osada Lhota, ležici na severním
kopce Strážišt. Tato vesnika patila v XV. vku k hradu
Rábí, po té byla poddána zemskému statku téhož jména. Ve vsi jest
malS' zámeek. Majitel ml státek mnoho.
Odtud smrem východním leží B u d
c e (496 m nad m., 69 dom.
470 obyv.). Osada ta pepvabn leží v dolin, kterou na severu
vroubí výbžky Žbánu, na nmž stával hrad, a na jihu píkré s\ ahy
Cepiné (669 m) a Chanovce. Byla pvodn majetkem královským.
Ve stol. XIII. pešla osada v majetek Dluhomila, praotce pán z \'ilhartic. \' té dob, anebo o nco pozdji založen hrad na kopci Zl ánu
(též Cbán). z nhož zachovaly se pouze valy. Na po. XV. vku nabyli koupí hradu a vsi páni Švihovští na Rábí. První zmínka o farním
kostele v Budticích dje se r. 1355. Budtický kostelík sv. 1'elra

úpatí

t i

a Pavla jest prostá stavba
a 2 latinské.

novský'ch

Na

Dobín

eské

m

vána

kopc

(v ústech lidu

z

vku. R.
Z náhrobník

XIII.

latinských

svdí

1765
jsou

vykonány
4

eské

památce rytí Cha-

Budtick\'-ch

tž Dobršín)

leží

v údolí

otavskám vesnice

a epice.

dlí kužel Svatobora od Královny, leží ve \ýši
Dle povsti pochoza dob pohanskv'ch dívka jménem Vodolenka, dcera Klatovy,

nad
tu

a jeden

z

a opravy.

Dlouhé Vsi.

z

jižním úpatí

Pod sedlem,
7,S0

románská

zmny

na stavb pronikavé

moem

zakladatelky

\\stavna

tu

jež

lázeské místo Vodolenka.

msta Klatov. Nad hrobem jejím prý stojí kaple, jež
roku 1748 nákladem hrabte Jana Ferdinanda Desfoursa.

\'

tu

jest pkná kiopenka mdná
lázeská budova a villa .Bohumil"

kapli

ze stol. XVII.
s pokoji

pro

Mimo
letni

kapli jest

pobyt.

Na

Vodolence trávival spisovatel Jindry", Ivan Klicpera, po nmž zve se
skalka na západním boku Svatobora skalou Klicperovou. Dokonal tu
životni pout svoji herec-vlastenec Jan Kaška, který odpoívá na hbitov Svojšickém. Na Vodolenee scházívali se ku pátelským besedám
spisovatel Pravda z Hrádku, dr. Jos. Gabriel ze Sušice a jiní vlastenci
okolní.

Pod Vodolenkou
protjším svahu
kopci

Leš

i

chudá vesnika \"o(lolcnov; i)roti ní na
a na sever odtud. \' údolí za lesnatými

leží

Bettice

š o v.

Od Bettic na

Svojšice

se zbytkem starobylé tvrze
vladykové Svojšití. V XV. a X\'I.
století vládl tu rod Cíl ze Svojšic. Po té mla tvrz pány nkolikeré.
r Svojšic nalezeny r. 1886 popelnice a objeveny tu stopy po žárovišti.
Farní kostel sv. Jana Ktitele jiipomíná se již v 2. pol. XIV. vku.
Pdorys kostela a nkteré podrobnosti shodují se s kostelem
v Dlouhé Vsi.
jih

leží

zemanské. kdež sedli v XIV.

vku

Ke svahu hory Boku {H5^) m) tulí se
Horní a Pestáni ce. Statek Stanko v

u

vysoké poloze Stan

kov

Stanikov a Stafikov)
nákžíval k \"elharticm. i)0 té ml nkolik pán, posléze pak pešel
v držení rodu Schreinerú. Pestanice patí nyní ku panství Hla\'ovickému.
(též

Maršovice a Libtice.
Hlav novice (688 m nad moem).

Nedaleko Pestanic jsou vesniky

Pi

silnici

leží

Milínnv

a

Kostel v Hlavovicich pochází z doby nedávné. Nedaleko školy stojí
kaple sv. \'ojtcha z r. 1707. Opodál od vesnice spatujeme všední
budovu zámku. Statek jest od sklonku XVI. vku majetkem rytíského
rodu
z Dobrše. V zámku chová se jako cenná památka rodinná

Koc

pohár ze skla zelenavého

s

letopotem 1579 a nápisem esk\'m.

Odtud na východ Pí 'ho a dále na jihovýchod pi silnici Petrovice (580 m nad moem, 37 dom, 396 obyvatel.) Petrovický kostel
hradbou svou pipomíná, pro chrámm v prvých dobách kesíanských u nás dáno jméno , tvrzí", .castella'. Tento zajímavý chrám,
zasvcený sv. Petru a Pavlu, od nhož dostalo se bezpochyby jména
osad, která vznikla pi nm, vystavn na nevysokém, avšak píkiém
kopci nad potokem Kepelským. Jest to stavba z doby nejrannjší gotiky a s vží románskou z po. XIII. století. Z nkdejšího hradišt
kostela toho, jemuž dosud lid íká Vyšehrad, zachovaly se jen nepatrné stopy val a zbytky okrouhlé vže. Hradební a hbitovní zed
vnitní dosud nese zetelné stopy ozubeného cimbuí. Zdivo vže a
chóru zachovalo se z pvodní stavby, kdežto lod rozšiována v XV.

nebo XVI. vku. Uvnit chrámu zasluhuji zmínky obrazy dvanácti apoštol, malované na plátn rukou mistrnou a proto právem pipisováno
I',
lírandlovi. Na vrchu Hrníi nad Petrovicem Í620 m) zbytky val.
S Petrovicemi takoka souvisí Knžice s jednopatrovou budovou
ze stol. X\'III. Knžice byly pvodn sídlem knžským.
Mezi Petrovicemi a .Svojšicemi leží na zá[)a(iním úpatí Svatobora

zámeku

Po sobice, Žíkov

a

ástko v.

DOL.Xl

STANKOV
Fot. prof.

Na jižním

úi)alí

Svalol)ora

leží

.SE
J.

\-

SVATOBOREM.

Seifert.

ijxabném

údolí

Dolní .'-^tankov

Tato osada jmenovávala se tž l'lišov nebo \'olišov.
Z rzných majitel nejdéle drželi zboží Volšovské Koové z Dobrše.
R. 1591 byl Volšov majetkem obce Sušické. V nejnovjší dobr postoupil panství Volšovské Ferdinand hrab Chotek kongregaci duchovních, jež má sídlo v Budjovicích ("eských. Zámek Volšovský
bvl upraven ze starší tvrze a zámeku. ])ozdji pistavného. Pi zámku
krásný a rozsáhlý |)ark anglický. N<'(lal('ko ^^oIšov jest osada

a \'olšov.

Dvorce.
Na svahu

naproti Šibeniným kopcm leží mezi luinami ddinka
Tato osada jmenovala se dí\'e Osek a náležívala obci
Sušické, jež ji prodala roku í60, Antonínu \'rabcovi. po kterém dostalo se ji nynjšího jména.

\'rabov.

-

Ponékud
so

v, jež

dále

b>'vala

pi
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k Dlouhé Vsi nmecká vesnice D via náležívala obci Sušické, o nco dále JaVes (nm. Alt-Langendorf, 528 m nad mo-

silnici

eskou

i

novice a St. Dlouhá
em, 798 obyvatel nmeck\>ch,

105 dom.) Tato ves jest pvodním
sídlem vladyckého rodu Dlouhoveských z Dlouhé Vsi. Rod ten vládl
tu od stol. XIII. až do XV. Stará tvrz stávala na míst, kde vystavn
nynjší zámek v XVII. vku. Farní kostel sv. Filipa a Jakuba pipoPozdji tu fará nebylo. R. 1788 zídil baron
míná se již r. 1368.
Enis z Atteru v Dlouhé Vsi lokalii, jež pov\'šena 1854 opt na faru.
Pvodní ráz budovy kostelní seten pistavením dvou kaplí a barokovou úpravou vnitku. V zámku jest kaple z r. 1732. Statek Dlouhoveskv získal r. 1800 kníže Josef Schwarzenberk koupí od Josefa svob.
pána z Enisu a spojil jej v jeden celek s panstvím Prášilským, jež

—

koupil

o

dv

léta

díve.

V

XIX. vku peložena správa
Dlouhoveského z Prášil do
Dlouhé Vsi táhne se po pravé stran silnice
druhé

allodialniho panství Prášilského

Staré Dlouhé Vsi.

Od

St.

pol.

a statku

ke knížecímu skladu diví pi Otav ada domk, jež tvoí N.
devaská osada, kterou založil kníže
Dlouhou Ves. Byla to
Josef Schwarzenberk brzy po roce 1800. Veliký sklad díví na konci
N. Dlouhé Vsi chová zásoby polen, jež se doplavuji až tam po Keaž

pvodn

melné, Vyde a Otav z horských revír knížecích. Na jih od Dlouhé
Vsi Staré leží pi staré silnici k „Horám" Bohdašice (Budaschitz.)
V jihozápadní nerovné konin okresu jsou tyto osady:
Chotšov (jinak Kotšov), na západ odtud
(též Dobemílice) a nedaleko odtud Kunkovice. Od Chotšova na
jv. Sto Janovice. Vysoko na zprohýbaném svahu planiny Svatovo jo vice.
anenské leží Chvalšovice (780 m), odtud na sv.
Tato horská vesnice patila r. 1428 k hradu Velhartickému. Za vrchem
rozložen}^ jsou na stráni Radvanice, odtud na východ, rovnž na
svahu, Castonice. Také tato osada byla r. 1428 majetkem pán
Vilhartickvch. Odtud na jih na studené plání leží Celetice (891 m nad
moem) a nedaleko odtud Zámysl (764 m nad moem), Žíkov a
smíšená obec Javoí, již Nmci íkají Gaberle.
Pi samém rozhraní okresu jest nmecká osada S v n n á (864 m
nad moem) pod Svinskou horou (Sauberg, 971 m). Bydlí tu v 28 domích 128 nmeckSTh obyvatel. Svinná patila k hradu Velhartickému
r. 1428. R. 1617 pipomíná se Petr Leonard Bšín z Bšína na Svinné
R. 1844 prodala tento statek Marie Aloisie svobodná paní Helversenová panu Petru Kordíkovi v Cachrov.

Dobemlice
Ped

i

leží Kocháno v Dolní (800 m nad
smíšeným, o nco níže eská ddina
a ješt níže mezi lesy Paezí ili Terezinov (643 m nad moem). Tuto
ddinku, jež leží v roztomilém údolí a obklopena jsouc lesy pipomíná

Na severním svahu Vosíka

moem)

s ob3'vatelstvem

Rvná

v

—
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osady farmáv severoamerických,
Kotnova. pán na Knžicích.

založil

Anlonin Hubacius

ryli

v.

osada M o chov. odkudž
Pstružného potoka a daleko do
hor. a na svahu západním eské osady Javoí (196 m) a Vlas ttjo
(692 m nad moem). Jižn odtud leží
Dolní (721 m nad mi.
kdež jest zámeek. Kaple v pízemí budovy zámecké založena roku
1746. Zboží dolnotšovské patilo rodu Kocíi z Dobrše a v stol. XVIII.
\'
svob pánm Villanim.
údolí potoka Pstružného leží osady
Svtlá a Jiiná s Kojšicí. V Jiiné zámeek ze XVII. století
a pivovar. V zámku jest kaple, již znovu dal upraviti tehdejší majitel
zámku a statku, rytí Jan Hynek Widersperger z Widersperka, císaský rada. soudce zemský a hejtman hradu Pražského. Dle povsti
jest velký poklad zakopán na kopci Hrníi, na
statku, a poklad
ten sune se prý každý rok o krok k Bavorm. Majitel statku má
vsl;utku klí od pokladu onoho a pi prodeji vždy odevzdávali držitelé
statku novému majiteli také klí .Jiienského pokladu". V Kojšících jest
uprosted pkného sadu malý zámeek, sídlo majitele statku kojšickho.
který míval
držitele. Kojšice jsou pepvahným zátiším pi lemu
širých les. jež kryji boky pohoí Slrážského.

Na

jižním svahu Vosíka

Icži

pekrásný pohled do

rozvírá se

nmecká

údolí

Tšov

—

pd

rzn

m) osada Louvystavti dal roku
\H'^3 tehdejší majitel statku Louovského Josef Gabriel, rodák z Král.
ve
Stach, mšfan sušický a otec dra J. A. Gabriela, o nmž byla
stati o Sušici. Louová patila pvodn k hradu Velharlickému. jxt té
mi la dlohou adu majitel.

Jižn odtud

ová.

\'

leží

Louové

na stráni Stráže

jest

malý

zámeek

Louovské
a kaple,

(7,SI

již

e

Na

mekem

újiatí

Stráže

\^olšovské

nkdejším pivovarem.

leží

osada

Chámu

ti

ce

se

zá-

chamutické
Albrechtu Václavu Eusebiovi hrabti \\'aldsteinovi. .rok po té zkonfiskováno a pipadlo Janu Jiímu z Žeberka. od r. 1853 patí rodin
Kihov. jež zvelebila stateek nemálo. Tito majitelé náležejí k onm
nemnoha z držitel statkv okolních, kteí zstali Cechy pvodem a
smýšlením. Na sever od Chamutic leží malá ddinka Trsice. jež
patila v XVl. stol. k hradu Velhartickému.
a

Od Sušice na jihovýchod leží
ddina Rok (642 m nad moem).

R. 1623 náleželo

za

V

zboží

pedlem horským malá nm.ecká
polovici XVIII. vku postaviti tu

dkan Václav Weisenregner na míst starší kapliky barokovou kapli mešní ke cti P. Marie. Kaple zavena jest 1791 a roku
1857 byla znovu zízena. Na zdi kaple visí devná socha sv. Anny.
práce polovypuklá ze stol. XM.

dal sušický

Od Roku na
Záluží. Osada

ta

pod vrchem Zálužsk\'m (742 m)
bvvala druhdv zvána také Zámvšl.

jih

nmecká

osada

-

285

—

Na protjší výšin leží pi severním svahu Sedla (302 m) a Kraví
Hrj' (836 m) smíšená osada Albrechtec u vysoké poloze 757 m
nad hladinou moskou. Bydlí tu 256 lidí v 41 domích. Dokud ml

eské

dobe

živlu eskému, nyní však
„Schulverein" pro dti nmeck\''ch otcv a vtšinou eských matek, nebot nmetí sedláci této
obce z pravidla hledají si manželky v sousedních vesnicích eských.
Naší liknavostí ztracena tu v\'tená posice eská a kousek roztomilé
pírody. Zdaž nadobro? Statek Albrechtecký býval majetkem premonstrátského kláštera v bavorském VVindberku, po zrušeni kláštera spadl

Albrechtec
ubijí jej

nmecká

na „komoru*", po
tího majitele.

pány, dailo se

škola, kterou tu

té

r.

1807 v

tu

založil

dražb prodán

a

má

od oné doby te-

—

Ves založil v pomezním hvozdu král Vladislav I. a daroval ji
v stol. XII. klášteru Windberskému, kter5'ž pak držel ddinu
statek
plných šest století. Na temeni zmínného již Sedla nad Albrechtcem
spatíme hradišt se speenými valy.
Farní kostel založen byl králem Vladislavem I. a zasvcen jest
P. Marii a svatým apoštolm Petru a Pavlu. Chrám posvtil sám syn
králv Albrecht, arcibiskup Solnohradskj', dne 5. února 1179. Za duchovní do Albrechtec dosazoval od samého založení chrámu až po
r.
1803 leny své bavorskv klášter ve Windberku. Pvodní stavba kostela zachovala se dodnes. Spatujeme tu ješt dozvuky doby románské
vedle prvopoáten gotiky. Sakristie pistavna v stol. XII. Vchod
v západním prelí proražen r. 1779 a téhož roku pistavna kaple P.
Marie na stran severní. Z ní vede do chrámu portál z doby „ranné"
gotik}'. Zajímavá jest kamenná ktitelnice, jež pochází z doby založení
kostela. Ti renaissanní oltáe pocházejí ze stol. XVII. — Starobylý
tento chrám utrpl pi boui v ervenci r. 1909 velikou pohromu bleskem, jenž zapálil a zniil hlavní oltá docela a zle ádil uvnit kostela.
Pod Albrechtcem v pkném údolí zatulena nmecká vesnika
Milice, nad ni na stráni hoví si starobylé Pia tory, vesnice jménem
i
založením eská, n3'ni znmená, odtud pak na jih 783 m nad hladinou moskou leží nmecká osada Humpo lec (nmecky „Kumpatitz"),
kteráž náležela ke zboží hradu Kašperka a r. 1581 odprodána jest obci
sušické císaem Rudolfem II. zárove s vesnicemi Dobínem, Chmelnou, Kadešicemi, Podmoky a Platory.
Pi Otav leží na severním svahu Kalov ddiny Chmelná
Malá a Chmelná Velká. Odtud na jih pi okresní silnici pvabn
i

v dolin mezi vrchy starobylá osada Podmoky, též Podmokly
377 duší.) Kníže Betislav I. daroval ddinu tu r. 1045 klášteru Bevnovskému, r. 1233 pak postoupil obec darem klášteru Windberskému hrab Albert z Luku, po té náležívala k zboží hradu Kašperka a r. 1584 zakoupena jest obcí sušickou. Zemský statek podleží

(55

dom,

-

mock\'

ml

nkolik
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na podzim

pak prodal jej porolník podpesthovav se do Ameriky.

majiU-Iti,

r.

1909

slední majitel, virtuos na housle \'á(iav Kopta. družstvu

sám na

mock\'xh.

stálo

Odtud na východ
žela v X\'I. století

Uražovice

pánm

z

ian,

dom.

(82
r.

obyv.)

501

1652 byla majitelkou

Kateina Kolovratová, rozená Kaplíová

ze Sulevic.

Xa

\'es

nále-

její

Anna

odtud Ka-

jih

dešice a Rozsedly, osady to slušn veliké.
Od Rozsed na severov5'chod leží pi úpatí kopce Bláznova úhled-

Žihobec

ná osada

(94

domy, 625

duší.)

prvotn Živohybice
kláštera Bevnovského.

též Žihobce,

slula

a

Osada tato,
pipomíná se

jež naz}>vá se
již

v XI.

stol.

jako zboží
V Žihobcích bjd kostel farní již r. 1360, avšak od válek husitsk5'ch
zízena 1788. Nový
až po r. 1856 neml svého faráe. Lokalie pi

nm

Promnní

kostel
r.

1872 do 1876 na

— Zámek

postaven

Ivrista

vystavn slohem románským

míst dívjšího, chatrného
r.

1688. Statek žihobeckj'

již

ml

majitel, až r. 1710 prodán Janu Filipovi hrabti
nálu a biskupovi Pasovskému. jenž pivtiil jej k

v

dob

od

kostela sv. Matouše.

slušný
z

poet rzných

Lamberka,

kardi-

statkm svým Rábí

a Žichovicm.

Bukovník (625 m nad hlad. m., 55 dom, S90d.).
svahu Blažova. Bukovník jest staré nkdejší sídlo
panské, jež drželi kolem r. 1360 páni z Bukovnika. Z Bukovníka poKostel sv. Václava pipomínán již
chází nkolik loutká eských.
1360 jako chrám farní. Od r. 1620 do 1703 byl Bukovník expositurou
fary Nezamyslické. Kostel v Bukovníce vystaxn v stol. XII. v románském slohu. Tato pvodní stavba úpln se zachovala ve zdivu.
R. 1690 pistavna ke kostelu na stran severní kaple ke cti sv. Josefa a vnitek jeho vyzdoben. Na vše to náklad vedla a hrobku zíditi dala paní Johana Chanovská z Dlouhé Vsi. Portál románsk\'- jest
v jižní podélné stran lodi pi vži. Románská ktitelnice má podobu

Odtud na
na východním

sv.

kalicha.

Od Bukovnika na východ leží Maice. Statek maický ml
poet rznS^h majitel. Od r. 1845 jest zemský statek ten ma-

slušn\>

jetkem rodiny Taškový. Tvrz v Macících pipomíná se již v XIV. století, avšak na naše dni nezachovalo se z ni nic. Na míst tvrze stojí

nový zámeek.
Z Maic picházíme pes Damtice do Frimburka. Ze starého hradu vladyckého. jenž vystavn v XIII. vku, zachovaly se jen
zbytky zdi. Na poátku X\'. století sedl na hrad frimburském pan
Držkraj, píjmím Stoklasa z Hrádku, po
strýc jeho Václav Varlych, jehož nástupce r. 1460 chopil se zbran proti králi Jiímu z Podbrad, byl hrad jeho zteen a rozboen Hynkem starším z Minster"berka, synem krále Jiího, r. 1467. V XVI. vku byl pánem zemského

nm

i

-
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nm

statku frimburského Vilém

z Rožmberka,
po
pak Jan Vojslav
Branišovský z Branišova, jenž u starého Hradišt postavil tvrz novou.
Tato tvrz zachovala se až na dobu naši a
v dvr panský.

pemnna

Uosud

tu

možno

bitvy blohorské,

spatiti stopy sgrafitta. Branišovští drželi

kdy jim statek odat

Od

t\rz až tlo

doby pak

pipojen
k Zichovicm.
Z Frimburka pijdeme po silnice okresní do Nezamyslic
(516 m nad m., 82 dom, 484 oby v.), úhledné to osady na úpatí Kosníka (636 m). Od Nezamyslic skytá se rozkošný pohled k Zcfíinovu
(1063 m), Sedlu, Albrechtci a na Svatobor. — R. 1045 daroval kníže
Betislav I. Nezamyslice klášteru Bevnovskému. \' Xl\'. stol. Jan
Lucemburský daroval osadu tu Vilémovi z Landštejna. \' X\'l. a XVII.
vku patily Nezamyslice k hradu Rábí, po té pipojeny k Zichovicm.
Gotick\'' chrám Nanebevzetí P. Marie jest stavba veliké ceny.
Zdivo chrámové a stední sí chrámová, jakož ást vže pocházející
ze století XIII.. presbyterium a závr chórový pistavny v druhé polovici XV. vku panem Putou Svihovským z Riesenberka, na poátku
XVII. vku pak byla lod sklenuta za Jind. Kolovrata Libštejnského.
Roku 1736 kostel opraven a 1800 vyvýšena jest vž. Gotick}' oltá
této

—

i

hlavní jest krásným dílem, jež pochází z doby nové. V chrámu tom
spatujeme krásnou sochu Madonny z druhé polovice XV. století a
nemén cennou alabastrovou sošku Ukižovaného ze stol. XVII. —
Nedaleko chrámu stojí mešní kaple sv. Erazima, jež založena Jindichem Kolovratem Libštejnským v prvé polovici XVII. vku. R. 1707
získal panství Zichovické rod hrabat a
si

hrobku v

ezbáské

kapli, kterou dali opraviti

knížat
a

Lamberk.

vyzdobiti

r.

1860.

Ti založili

Oltá

jest

moderní doby, také bohatá výzdoba na zábradlí kruchty.
Náhrobníky vn kaple svdí lenm rodu Lamberk a nesou nápisy
latinské a nmecké. Byly dopraveny v tato místa ze zrušeného hbitova solnohradského po r. 1850.
Na jih od Nemyslíc leží osada Domoraz, odtud na jih Bíleni ce. Byl to kdysi statek zemsk\'. jímž vládl r. 1616 Jindich Bezsk\'
z Ploskovic. Po blohorské bitv odat statek Václavu Bezskému a
císa Ferdinad II. daroval jej Donu Baltazaru de Marradas. Od r. 1689
pipojen statek ku panství Zichovickému. Tvrz bilenická
tou dobou v s\^pku. Stopy nkdejšího stavení obytného možno tu
dílo

pemnna

spatiti dosud.

Bilenic na západ leží ddinka Be š etin s poplužním d\orem
Žichovického a odtud na severozápad Cimice. kdež byl
v polovici XVI. vku pánem Adam Labounský' ze Strašína.
Nad Otavou rozkládá se v stínu stromoví ovocného starobylá
s 610 obyvateli). Osada
osada Žichovice (450 m nad m.. 79
tato náležela od r. 1045 bezmála 400 let klášteru Bevnovskému, pak

Od

panství

dom

panoval
z

ían

tu

rod

a v
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Riescnhorka. Tvrz

\

vstavíMi v X\'I. století páni

zámek slohu renaissanního pemnili

na poátku XVII.

ji

Kolovrat, kteí tu vládli od r. 1603 do 1707. Od té doby
jsou držiteli panství hrabala Lamberkové.
zámku spatujeme malý
stol.

páni

z

V

mešní kapli z r. 1680. Na schodišti mramorová deska s plastickou
podobou Krista na kíži, Marie a Jana, jež pochází z XV. vku.
Mešní kaple sv. Aloisia v Žichovicích vystavna byla na poátku
XIX. století. Na oltái jsou dv sochy, ezbáská to práce z XVI. vku.
V Žichovicích sídli správa panství hrabte Lamberka. Obvodní
léka pan František Kohout zaídil tu ústav vodoléebný.
sál a

Viktorin

Zeithammer

(Ursas Šumavský).

LXXIII.

OKRES NÝRSKÝ.

Okres ten sousedí na západ a jihu s královstvím Bavorskvm.
na východ hranií s okresem Hartmanickým od vrcholu Plesn Hory
(Laka-Berg, 1339 m) až po horu Platte nad Divišovicemi (968 m).
odtud pak až po Lhotu Dubovou (Eichen) s okresem Klatovským a
na severu s okresem Novokdyským. Náleží k nejpvabnjším okrekrálovství.
Západní hranice jeho jižn od Svaté Kateiny vystupuje na heben Hvozdu Královského a setrvává na
až po Eisenštejn, kdež sestupuje do prsmyku, kterv^m bystré vlny mladé ezné
opouštjí naše království, a odtud znovu vystupuje na v}'šiny, jež po-

sm

nm

stupují k vrcholu Plesné Hory.

A

tato jižní

ást

okresu, jež náležela

do roku 1899 k okresu Hartmanickému. zaujímá pepvabnou krajinu
Eisenštejnskou, rozkošn\'' to kout horský. Na sever odtud vj-soké rozsochy
Hvozdu Královského, jež odboují od hebene pohraniního do vnitra
okresu, tvoí velebné pozadí skvostm tohoto romantického bludišt
hor, proslulým jezerm ernému a ertovu.
Šumava se tu rozhýila
krásami. Tu staví na odiv rozervané tém Hory Jezerní. tu zas vábí
v divoký kout Bílé Strže, onde chlubí se miiounkým údolím hlavky.
jež vbrázdilo v ni hlubokou rýhu. Nikde jinde na Šumav nenalezneme
tolik krásy seskupeno na malém pruhu zem.

Pohraniní heben Královského Hvozdu poíná se nad
Zadními Chalupami (Hinterháuser. 735 m) a dostupuje na jih
odtud brzy 11U1 m nadmoské v\'še. Odtud vysílá do vnitra okresu
prvou rozsochu
verním sklonu

svoji,
leží

zvanou

Muckenhohe

„svobodnické'

dvorce

(1007 m),

Muckenhoíe.

na jejímž
a

se-

podobný

Fot.

\'KCH()L

—

Fot. B.

Macenauer.

HURV JEZERNI

S VYHLÍDKOU DO OKOLÍ.

—

Dr

Jos. Preissler

—
heben odštpuje
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se tu do Bavor.

zemslvé a nesestupuje tu nikde pod

-

Heben

pidržuje se stále hranice

nadmoskou výšku

KXX) m. Jižné

od temeniska B úinky (Buchenbach) obrací se pohraniní pásmo
horské s hranicí zemskou na jihozápad, zachovávajíc tento smr až
po vyšší, esk\' vrchol Hory Jezerní (1283 m). V této ásti pohraniního pásma vystupují hory Jágerhubel (1098 /n) a Weiszer
Riegel (1076 m). U oné odštpuje se smrem severním od hebene
pohraniního nové pásmo vnitrozemské, jež se koní Sollerberkem
(994 m).

Vnujme

nyní trochu pozornosti hrdým

vrcholm Hory Jezerní!

Útvar její - svor — vede si tu zcela rozhodn po svém zpsobu,
vytvoil tu dva strmé, rozervané vrcholky skaHsté, z nichž v\''chodní,
eský, dosahuje výšky 1283 m nad moem, západní pak pne se v Bavoích do v\''še 1241 m. \ rozsedlinách skalních nalezneme na obou
jeho vrcholech horskou rostlinu Juncus trifidus L. (Sítina trojklaná),
Nmci íkají .Gemsbarl" a která se vyskytuje také na holém
jíž
vrcholu mohutného Javora (1457 m). Daleko do ech dívá se hrdá
tato hora. jež na jihu mocnou týí se hradbou nad širokou branou
zemskou, pi jejímž severním lemu sedí kmen hrdých. rázovit\'ch
Chod, kteí horu tu zvou poeticky' ,Panino Prsa" ili „Prsa Matky
Boží". Nmci zvou ji Osser, dialektickj'^ Ossa.
Z tohoto jména utvoila etj^mologie nesprávná, pihlížejíc k tvaru
hor}', eské pojmenování „Ostrs'". My budeme ji íkati správnji Hora
Jezerní. Nmecké jméno hory jest pvodu keltského. S eského
vrcholu Hory Jezerní skytá se rozkošný pohled do hor. jakož daleko
do kraje. Na sever dohlédneme odtud za jasného dne až k Horám
Krušným, smrem severozápadním rozkládá se pod námi úrodný kraj
domažlický, nad nímž pne se prohnutý heben pkného Cerchova.
Na levo odtud pehlédneme území Horní Falce bavorské až po Smriny. jižn odtud ste se pod námi širá oblast íky Chuby i Kouby
(Chám), jež sbírá prameny své na
okresu Nýrského, jižn od
lesnatého Oblouku (Hoher Bogen. 1072 m) spatujeme pkné údolí
Bílé ezné a ješt dále k jihu zvedá se pásmo velebných hor, jež
dostupují Javorem v\'še 1457 m. Na jihov\'chod pne se ped námi
lesnat}' Zwergeck, odtud na východ pak dumavá Stna Jezerní (1343 m)
a dále k východu pkná kupa Špiáku (1199 ni), za nímž zvedá se
Pancí (1152 m). (Jdiud zrak se sveze v hluboké údolí, jímž protéká
mladistvá Chiava; tu pak zíme ddiny Eisenstrass a Lhotu Zelenou,
za nimiž zvedá se vnitní heben Hvozdu Královského s Mstkem
(1234 m) a Prenetem (1070 m). K severu odtud prostírá se pkné
pedhoí u Klatov, za ním zíme krajinu u Plzn se starobylou Radyní
a dále na právo modré pásmo Brd. — Od vrcholu Hory Jezerní táhne
se pohraniní pásmo opt dívjším smrem jihovýchodním sestupujíc
i
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u horj' Sesselplatz na 1126 m a zvedajíc se za horou „Am Knóchel" (1158 /w) opt nad 1200 metr. Než-li pak od hranic zaboí
do vnitra zem. dostupuje pásmo toto vj^še 1360 m horou Zwergeckem. S holého, rozervaného temene této hory zíme rozsáhlá
,moe kamenná". Jsou to planinky poseté nesetn\'mi balvan^', jež
jsou vroubeny smutn5'm kostrbatým lesem a podobají se zkamenlým

vlnám rozeené hladiny moské. Podobné moe kamenné spatujeme
na jižním svahu Pancíe. Za Zwergeckem zabouje heben do vnitra
království a vysílá tu k severu rozsochu horskou, jež dostupujíc na
jižním konci 1270 m a klesajíc na kraji severním na 1144 m tvoí východním sklonem svým strmou západní ást malebné , stny" nad
jezerem erným, které ste se pod ni 10t)8 m nad hladinou moskou.
Tato rozsocha štpí se ve dva hebeny, z nichž východní (1090 m)
sklání se k mysiivn Jezerní a Úhlavce, západní pak uzavírá s píkrým svahem pohraniního hebene povstný „Klammerloch", jimž
nesetnými slapy tee Klammerbach na sever k potoku Králo
váckému (Osserbach). Známé tyto slapy zovou se „Bílou strží".
Vlastní hbet Hvozdu tvoí za Zwergeckem známou Stnu Jezerní,
jež s rozsochou díve jmenovanou obklopuje podkovovit hladinu erného jezera, dostupujíc výše 1343 m nad moem. Od vrcholu Stny
táhne se pásmo Hvozdu Královského obloukem k Š pi áku {\\99 m).
Ten pak sedlem, pes nž pechází silnice z doliny Úhlavky do kotliny
Eisenštejnsk, souvisí s Pancíem (1152 m). Od vrcholu Stny
táhne se k jihu heben horský, klerý tvoi stnu malebného jezera
ertova (1030 m). jež obklopuje zárove s jižním svahem Stny JeTato jižní odnož Stny dostupuje
zerní a s jižním svahem Špiáku.

nad jezerem výše 1171 m, o

Hochbauerberkem

nco

(924 m)

jižnji

má

západn od

v\'šku

M30/n a koní

se

Eisenštejnu.

Od vrcholu Pancíe táhne se k severu vnitní pásmo Hvozdu,
po jehož hebeni postupuje až po ,Kleinhanslhof" hranice mezi okresem
N\'rsk_vm a Hartmanickým. Na sever od Pancíe pne se v pásmu
tom „Vyhlídka" do výše 1274 m, od ni na sever zvedá se v
Hochgefild (1202 m), jehož rzných jmen vzpomenuto pi popisu
(1234 m),
Hartmanického okresu. Na sever odtud strmí
nejvyšší to hora tohoto vnitního pásma Hvozdu Královského. Severn
od Mstku opouští toto pásmo hranici okresu a klesá ku Prenetu
Brenneru (1070 m), jímž se koní, dostupujíc ješt severn od

nm

Mstek

i

kaple Brennetské (985 m) výšky 1005 m nad hladinou moskou. Pi
hranici okresu Hartmanického klesá svah Brennetu do údolí potoka
Divišovského (646 m mlýn u samoty Schusterhausel, pi samé hranici
okresu) a za tímto potokem zvedá se na rozhraní okres Nýrského,
Hartmanického a Klatovského hora Platte do výše 968 m. Od Prenetu
na sever zvedá se nad Dpolticemi výšina Bauholz (767 m) a nad

Fot. Jaroslav

John

SI-AP

POD CERN^ M lEZEREM.

Pot. Jaroslav John.

nu. A STRŽ"

\A

ŠC.\IA\:.

Blaty (Hoslau) kopec O n dejovsk' (637 m). Se^-er okresu jest
plochý, zejména pi údolí Úhlavy a Úhlavky Chodovské. U Svat
Kateiny zvedá se výšina Stein wald (747 m) a na východ od Plán
okresu Kdyského výšina Gewintzi
(Plífss) pne se již na
(830 /n). který tvoi
(730 m). Jižn od Nýrská pne se lesnatý Ran
prvý stupe ku vyšším polohám jižním. Údolí Uhlavky a potok ZeSvinskho ryjí hluboké žlaby do svahv
leného. Králováckého. jakož
obou pásem Hvozdu Královského, zvyšujíce tím malebnost dolin bor.
Na jihu okresu sbíhají se k Eisenštejnu (774 m) strán pásem horskvch, jež jsou na východ znan \ yšší než na západ této jižní
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koniny okresu Nýrského.

Pancí

lu

prolukou Stpanickou

kudy vede silnice od Klatov pes (achrov a Svatou
Annu na Hartmanicku do Železné Rudy a odtud do Bavor. sou\ isí
s \ysokým hebenem Hor Prášilských. kdež pne se na jih od ee-

(Sieffernik. 883 m).

ného pechodu hora Hahnenriegel (1022/;?). dále k jihu na hranici
tOO m). ješt dále k jihu Fallbau m (1241 m)
Hartmanicka Pampfer
na téže hranici a odtud na jihovýchod hora Plesná (1339 m), jež
strmí na nejjižnjším konci okresu. Jižn od Fallbaumu štpí se od
pásma Prášilských hor smrem západním vysoký heben, jenž upro(

I

Podobný heben odbouje
127 a na ]<onci lo4"' m.
od Pampfru a dostupuje práv uprosted výše 967 m
koní se u Železné Rudy. Od Železné Rudy na jih zvedá se na hranici zemské Drahberk (866 m) a za Debrnikem zvedá se sníženina
Eisenštejnská smrem k Hoe Plesné. dostupujíc nad bavorským
sted
týmž

má

vvši

I

smrem

Od nádraží Eisenštcjiiského
dostupujíce nad údolím Búclicl-

Bárcnlochem pi hranicích výše 1072 m.
zvedají se svah v

smrem

k

Bavorm,

skcho potoka na hranici 1017 m výše nadmoské.
Horské potoky okresu Nýrského náležejí vtšinou oblasti \'llav^koLabské a tedy obíasti moe Severního. Výjimkou je jižní ást okri su.
jež na severu oddlena jest od okresu ostatního píným hebenem
Královského Hvozdu, který spojuje pásmo pohraniní s vnitním
pásmem horstva toho. Jest to krajina kolem Rudy Železné, jež vody
vysílá k Dunaji, s nímž náleží oblasti moe
své Velkou
erného. Pedlem tchto dvou oblastí jest práv eený již píný
heben Hvozdu. Ale také severozápad okresu íkou Chubou, jež
Rozvodím
tu vzniká ze dvou potok, náleží k oblasti moe erného.

eznou

v této severozápadní konin okresu nízký heben horský, který
táhne se od hranic zemských do okresu Novokdyského. kdež se pne
výšinou Gewintzi.
Velká ezná prameni se v proluce Štpanické, mezi horami
okresu Hartmanického. nedaPancíem a Hahnen-Rieglem. na
leko samoty Pánkovy (..Panekcn^-Háusel). protéká okres smrem

jest
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jihozápadním a

opouští
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slušná bystinka u nádraží Eisen-
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Na levém behu pije Fallbaumskou eznou, jež prameni
na západním svahu Fallbaumu v polesí Hreckém a vlévá se
v Rud Železné, na behu pravém pibírá Železný potok (Eisenbach), jenž tee od svahu Špiáku a vlévá se do Velké Režné pod
Rudou Železnou. Železný potok snoubí se nedaleko zastávky Eisenštejnské sjezerním potokem, jenž vytéká z jezera ertova. U samých hranic vlévá se s pravé strany do Velké Režné horský potok
Bijchelský, který pramení se na bavorském svahu Zvvergecku,
jihovýchodn od bavorské osady Scheiben vstupuje na pdu eskou
a podle hranic spje k ezné. Pod Plesnou pramení se v Bavoích
potok Debrnickjs kter\'' spje smrem severozápadním divokou
úžlabinou. pokrytou hust\''mi lesy, jež zove se Jamou Medvdí (Biirenloch).
Za tímto stsnan\'m, tmavým žlebem horským vtéká na pdu
okresu N5'rského, již opouští jižn od Debrnika, spojiv se tu s malou
bystinkou ve Velký Potok Debrnický ((xrosz Deffernik-Bach).
l)ebrnick\' potok zove se také Stpanickým.
Nejmohutnjší vodou okresu Nýrského jest Uhlava. Tato íka
sbírá prameny své jednak na severovjxhodním svahu Špiáku, poblíže trati, jednak na západním sklonu Mstku, nad osadou zvanou
Frischwinkel, lee pvabným údolím, jež hluboko se ryje mezi strmé
svahy hor, od Nýrská pak protéká klikatým tokem k severu pvabnou
rovinkou a opouští okres u Lhoty Dubové.
V údolí Zelzském (Zelzertal) vlévá se do Uhlavky na levém
behu nepokojný potok Jezer ní, jemuž Nmci íkají Seebach ili
Rieselbach. Tento divoký potok horský jest odtokem jezera erného,
z nhož vytéká ve výši 1008 m nad moem, a spje spádem takoka
závratným do hluboké rýhy úhlavské. kdež vlévá se u výši sotva
700 m nad moem. Mát tedy bystina ta pi nepatrné délce 2 km spád
300 metr! Pijavši pod stanicí Hamersko-Eisenstrasskou slušnou
bystinku horskou, jež tee sliným údolím od severní rozsochy Jezerní stny, pije Úhlavka pod Fenzlovým dvorcem potok KrálováckS'
(Osserbach). Potok ten vyvrá v lesích na východním svahu Jezerní
Hory, tee pvabným údolím, kterému se pod horou zvanou Gútelplatz (951 m) dostalo pípadného jména .Koutu Hromového' (Donnerwinkel), a pije na pravém behu divoký Klammerbach. Potok ten.
zvaný též Mullerhútlenbach, prameni se vn soko na severním svahu
Zwergecku a spje k severu prudkým spádem vrhaje se soutskou.
zvanou .Klammerloch", etnými slapy, kterým íká se ,Bílá Strž"
(Weisser Fall), v úzké údolí, kdež mezi lesy zatulena jest bývalá hut.
zvaná ^Múllerhútte". Pout tmavou touto dolinou horskou a soutskou
podle slap horské íky jest perozkošná.
U Zadních Chalup pramení se Potok Svinský (Saubach) ili
Hamersk}', jenž tee smrem východním a vlévá se do Uhlavky na-

šlejnského.
se
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Kravaskému Kopci (Krawaschberg). K tomuto potoku spje
krásným údolím mezi horami Muckenhohc ('1()07 m) a Soilerberkem
(994 m) povídavá Buinka od hor}' Jagerhíjliel (1098 m) a snoubí se
s nim u ml\'na pod samotami Stornhuli.
Pod Lhotou Zelenou (GriJn) spojuie se Úhlavka s mohutným Zeproti

leným Potokem

a zove se odtud 1'hlavou.

Na pravém behu

pije Thlavka toliko horskš' potok Spatenbach, jenž pramení se nedaleko stanice Hamerskoeisenstrasské a vlévá
se u Hamr. S pravé stran\' spje k Uhlavce i^eený již Potok Zelený,
jenž temeni se na západním svahu Mstku a protéká divokou úžla-

která se zove , Zelenou Kokli" (Gruner Schlucht). Tento žleb
horský obchází tra( dráhy Klatovsko-Kiscnštejnské smlým obloukem
a pechází jej po náspu 30 metr vysokém. Minuvši horský tento žleb
'hlávky. - níž
])rotéká Lhotou Zelenou a vlévá se na sever odtud do
pojí se v Ohlavu.
Do Úhlavy vlévá se na levém behu C h o d o v á L' h láva (Chodangelj. jež vzniká z tí potok, které pramení se jednak na hranicích za
Svatou Kateinou, jednak na západním s\ahu lesnatého Ranera
(830 m), tvoí mohutný oblouk jižn od ("hudivy. lee i)ak smnám
severovýchodním a pojí se s Ohlavou u Ouborska.
Pod Mílkem vlévá se do Hhlavy na pravém behu Dsenický
Potok (Bauholzbach). jenž pramení se u Dpoltic pod výšinou,
zvanou Bauholz.
Nad osadou Suchou (Dorrstadl) vleká do okresu Nýrského Di viso v ský Potok, jenž vzniká v severozá[)adním výbžku okresu Hartmanického. protéká údolím pod Dpollicemi mezi svahy hor Prenetu
a Bauholze s jedné a svahem hory Platte s druhé strany a opouští
okres Nýrsk\'' u osady Krotjova (Krotiw).
Zmiujeme-li se o vodstvu okresu Nýrského, není možno, abychom opomenuli ..moská oka" Hvozdu Královského, temnovodá jezera.
k nimž pojí se nejedná nadšená stát belielrie eské a jež tím stala
se jaksi majetkem naším, pedmlem nám dobe známým a drahým.
Vzpomeme jen básní Vrchlického a Heyduka, jež opvují dumavou
krásu hndých tchto vod! Vzpomeime Vlkova románu, jenž nese
binou,

I

název jednoho z jezer! Jest to známý román .("erné Jezero". Djištm
jeho jest bezprostední okolí romantického jezera šumavského, perly
Hvozdu Královského, chlouby hor šumavských. Je djištm románu
malebného Hvozdu odehrává se déj
toho práv tak, jako na
poutavého románu „Parnassie", jímž uvádí nás Smilovský na samý
heben horstva toho a na pyšný vrchol Hory Jezerní. Pod divokým
temenem chmurné hory té koní romantická* Parnassie život svj
dobrovoln. A vzpomeme úchvatné básn lón, k niž nadchla divoká
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krása jezera, snícího pod hrdou

Stnou

Jezerní

šumavskou dumu svou,

L"

STAVIDLA CICKNEHO

JEZF-:RA.

Fot. Kd. Pelrák.

D
NA

RESTAURANÍ PAVU.LON
BEHU CE,RNÉH0 JEZERA.
Fot. Fr.

Mrskoi.
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Dvoáka

mistra

v

znám*^

orchestrální

skladb,

.ernr

nazvané

Jezero!"

Jezero erné jest z jezer šumavských nejhlubší, dosahujíc
pes 40 metr, a nejvtší, majíc plošnou rozlohu 18-4 ha. zárove pak má nejmalebnjší stnu, jež zvedá se nad ním na severozápad do výše 1.%. na jihozápad do výšky 262 a na jihu dokonce
do výše .335 metr. Od severu uzavírá vody jezera pouze nepatrnv
hloubky

val

horský a ze severovýchodního kouta jeho vytéká Jezerní pot^.
Temnhndá a za chmurného (lne erná hladina
jezera

má podobu

trojúhel-

níka

pravoúhlého, jehož
pi^epona a odvsna severní leží proti pnkr5'm sté-

nám, které pnou se nad
jezerem. Na severním behu jezera

stoji

nhož

u

riet,

pkný

glo-

kníže Hohen-

/íOÍlern-Sigmaring<-n od let

1839 a 1852 majitel velké
rásti

dal

r.

raci.

.Hvozdu", zbudovati

pknou

restau-

Na bezích

jezera,

1901

jehož hladina rozlévá se
1008 /« nad moem, stou
se místy kostrbaté

kiovité

U

BEHU

CERNKHO

Fot. Fr.

JKZKR.A.

viny horské.
jeho

MrskoŠ.

koruny

klee i kosode-

žije

Ve vodách

obyejný

pstruh

potoní, jenž dorstá tu
znané velikosti a váhy až 6 kilogram. \'ody jezerní využívá se též
hospodásky. Za suchého léta zavoduji se vodami jezera panské
louky bystické. Za dívjších let užívalo se pebytené jarní vody
let pedešlého vku plavívalo
polenového díví po Úhlavce až
do Janovic. Aby bylo vody s dstatek, spouštla se voda jezera,
jež zmohutnlo táním horských snh, do Jezerního potoka, jímž divoce
valila se do Úhlavky. Ponvadž však potok tento tee pes nesetné
balvany a eišt jeho jest tudíž málo zpsobilým ku plavb, odvádla
se voda z potoka toho devným korytem, jež nahrazovalo nákladný

jezera
se

ku plavb divi.

totiž

ron

Za tyicátých

2000 až 3000

sáh

prplav umlý.
Jest zajíma\ým dkazem obliby a známosti jezera toho, že se
mu dostalo nkolika jmen. Zovef se také eským. Bystickým,

>\'()l)

([-AiKÝM jKZKRKM.
Fot.

B Macenauer.
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Dešenickým,
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Eisenstrasským a
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v

ústech lidu

také

pouze Jezerem

See").

Druhým jezerem Hvozdu Královského

jest Jezero Certovti.
Eisenštejnským zvané. Ležíc 1030 m nad morem, má rozlohu
9"7 ha a hloubku 36 m. Hladina jeho má behy zaoblené, na severozápad strmí nad ním Stna do výše 313 m, na západ pak spadá
k nmu místy skoio kolmo heben, jenž nad jižním koncem jeho zvedá
se do výše l-K) metr. Naproti .stn" odtéká z nho Potok Jezerni.

také

rKKT(J\'0 JEZKRt).
Fot. B,

Macenauer.

zajímavjším pohlíží na ("( in Jezero a , stny" jeho od behu,
doporuuje se naopak, <ii\ali se na jezero ertovo s hora. Se stny
západní jest úchvatná podívaná dol na tmavou hladinu jeho, již zevšud obklopují tmavé lesy. \'/hiiži k nám z temna kotliny lesní jako
dumavého Hvozdu zadumané oko. V jezee tomto není ryb. Lid
okolní íká jezeru ertovu také Girglsee, podle .(jirglbaura", jehož

Je-li

dvorec

samot

obydlím lidským a jenž jest majitelem
s panstvím Hohenzollernským.
Jako zvláštnost dlužno ješt vytknouti, že v bahn na dn jezera
erného roste vzácná šídlatka jezerní (Jsotes lacustris). Objevil ji tu
1816 Ignác Tausch a po té marn hledána, až r. 1885 podailo se
jest

nejbližším

..polovice^ jezera toho. o

nž

té

..dlí se"'

j.i

-
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znovu dru. Ladislavu ("elakovskiTnu mladšímu, když jrzero
ásti vypuštno. Prevzácni tato rostlina, zvláštnost to šumavská, vyskytuje se prý tak(^ v jezeru ertovu.
Vnujme nyní nkolik slov j<eolo<íi<'kému útvaru okresu Nýrského. Hlavni horninou je tu svor. jenž Ivon' všecko pásmo Hvozdu
Královského. Svor tvoobjeviti
Ijylo

z

i aslo píkrá úskalí a
strmé srázy skalní. Odtud malebnost Královského Hvozdu, jehož
hory jsou namnoze píkejší, než vrchy ostatní

Šumavy

a údolí stísnna v žleby o strmých
bocích, vrcholky pak
rozeklány a pokryly di-

xokými

skalisky.

kov\' vrchol
jezerní.

Ta-

má Hora

nalézáme

jej

na

\ysokém „Zwergccku.
obdivujeme se žlebovil\'-m
prorváni .Klammcrlochu", jímž

sléivají

vody Bílé Strže, a Jezerního Potoka, jenž stemhlav se ití divokým korytem k Úhlavce. Tato
vlastnost svoru jeví se

také na vrcholu Zelzer-

berku a nastrmém boku
imposantní vStny. Místy
tu chová svor malé kryPESINA NAD ERTOVÝM .]i:ZKUK.\i.
staly granátu.
NacháFot. B. Macenauer.
zíme je na píklad sc\ern od Eisenštejna.
(jranáty vyskytuji se ovšem hlavn v mohutných balvanech, jež jsou
hojn , rozházeny" po stráních horských. Na Pancíi vyskytuje se ve
svoru k3'anit, uložený ve vrstvách kemenitých, u Eisenstraszu pak
procházejí útvarem svorovým pruhy kemene s turmalínem. Na severovýchod okresu pechází svor znenáhla v rulu. v níž u Bystice tají
se mocná ložiska kemene. Na severu okresu vyskytuje se u Lhotky
Dubové a Ouborska bidlice hlinitá. Jméno , Železná" Ruda samo
l)raví. že u msteka toho vyskytovalo se kdysi železo takovou mrou.

—
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Že se tu vyplácelo dolováni na užiterný nerost ten, jež zavdalo i podnl
ku vzniku eeného msteka v XVI. stoleti. Dle zprávy pana Julia
Komárka, lesního správce knížete Hohenzollern-Sigmaringen, z r. 1882
dobývalo se poblíže erného jezera kdysi hndé uhlí.
Dokud nebylo dráhy Plzesko-Eisenštejnské, byl vniti^ck okresu
jaksi

oddlen od svta

pomrn cizinc

a málo

zavítalo v krásné

tyto

koniny. Traf dráhy eené však pivábila
tento

v rozkošný'

kraj

množství turistv a vábí
jich
nyní stále více.

Vždyí obyvatelstvo domácí, jemuž z pobytu
vypl\'vá

hostí

letních

znaný

zisk,

starati

také o pohod!

jejich.

trat

poalo

Když stavla

st

s(

horské dráhy Eisen

štejnské a

kopáván

r.

18.77

pro

skalna-

tunel

útrobami mohutného Špiáku, zakou-

tými
pil

se tu

známý

,otec

Pnikop", di\c kupec
ve Volyni, jenž tu z poátku ml kantinu dlnickou.

Když pak

stav-

ba dráhy a tunelu ukonena a inženýi dlníci
i

Prokop zakoupil
okolní pozemky, jež náležívaly k svobod nickéodešli.

mu

MI "STEK

NAD ERTOVÝM JEZEREM.
Fot. B.

Macenauer.

„Schimanizdný
hanslovu", a pistaviv r. 1882 k devné kantin bývalé nový
o jednom pate, založil známý pensionát Prokopv. O osm let pozdji
postaven v bezprostedním sousedství útulného domku Prokopova velikolepý hotel ,Rixy', kdež jest 85 pokoj hostinsk\>ch. Pensionát Prokopv stal se útulkem eských turist, kteí zavítají v tyto krásné koniny velebného Hvozdu. ,Otec Prokop" zvolil místo velice vhodné pro
podobný pensionát turistický. Vystavl jej pi silnici, jež za krátko dovede nás odtud do Rudy Železné, práv v onom prohbi, kde silnice
dvorci

dm

!
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ona pechází heben mezi Špiákem (1199 m) a Panciem (1152 m).
v slušné výši 990 m nad moem. Od pensionátu pohodln možno
<íojíti
po silnice .horizontální" k ernému jezeru, odkudž zízeny
úpravné stezky na heben Stny
k jezeru ertovu. K stanici „Špiáku" pi východu z tunelu na stranu jižní není od , Prokopa* daleko.
U ,otce Prokopa" hývá živo v zim, kdy spousty snhu zalehnou
strán vkolní a horská zima vábí lyžae a .rohakáe' z Klatov.
i

i

Plzn a

Prahy.

A

vskutku zasluhuje zimní krása hor plné pozornosti pátel pírody horské! .\a ly/ich možno se odvážili
v tajemné hlubiny lesní.
i

PROKori

\

Fot

liOlKl.
Dr.

Jiis.

.\.\

ŠPIÁKU.

Preissler.

stromy obalily spousty snhu kosmatými kožichy. Jako peinkv
sypké a kypré pikryji snhy horské každou jich vtev a na „vtrné"
stran nachytají se
na drsnou kru kmene, již obdaí tpytivou
zdobou. Sníh zaoblí hrany ostrých skali n, zarovná rýhy, v}'mleté
prudkými lijáky na strm5'ch svazích. I kostrbatým kšticím jedlí a
smrk, jež zkivily, zohýbaiy a poruchaly vichice horské, posadí sníh
jichž

i

Vše se tu leskne, tpytí, záí. bl\'ská oslnivou blí. až
pohádkové krásy té
A což když slunce na zjasnné obloze zimní zazáí plnj^m leskem! Tu zaskvje se vše, zjasní se strá dol, bílé plochy pasek
takoka sálají bílým svitem oslnivým. A když slunko, klesajíc za
obzor, vrhá slední paprsky na ela a heben\' zasnéžen}'ch hor. co
údolí již noí se v šero, rozeste se po stíbité šedi zasnžených
ploch lesních a po bli pasek mezi nimi slabý nádech ržového zbaroblý klobouk.
pechází zrak

z

i

*
„U

PROKOPA"
Fot Ing.

J.

\'

ZlME.

Plischke.

í

"••

n
E

D

KRASY
A

=

DIVY

ZIMNÍ
PÍRODY
ŠUMAVSKÉ.

n

D

1
,

Fotografoval
inženýr
J.

Plischke.

D

D

D

lesní
PARTIE

ZIMNÍ
NA
PANCÍI.
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LYŽAI NA VRCHOLU ZWERGECKU.
Fot. Ing.

vení, jenž

J.

Pliscbke.

pipomíná živ povstný .zážeh hor" v mohutn^ch Alpách,

ono známé ^Alpengliihen", a

nemén

,zagnienie"' polsk5'^ch Tater.

Jen jednou zkus, tenái mil\\ a podívej se do hor v zim!
Opatíš-H se teplým oblekem a dobrou obuví a umíš-li jezditi na lyžích,
užiješ tu tolika dojm nezapomenuteln}>ch. že budeš se vraceti v zim
do hor opt a opt. Kdo nevidl šumavskS' kraj zavalen kypr\''m,
chundelatým povlakem zimních snh, ten nepoznal Šumavu u veškeré velebnosti její. Ba zdá se mi. že Šumava je v zim v nejedné
píin pvabnjší než v lét. O tom mohl by vypravovati nejeden
ze zimních návštvník dobrého ,otce Prokopa."

Poznamenali jsme, že Hvozd Královský uvedla v širší známost
dráhy Plzesko-Eisenštejnské. A není divu, že vábí tra tato pátele romantiky horské. Vždyt pouhý pohled z okna vozu železniního
pi volné jízd vzhru k ernému otvoru tunelu pod Špiákem, jakož
za jízdy rozkošnou kotlinou u Rudy Železné poskytuje množství požitk obdivovateli horské pírody! I nebude od místa, všimneme-li si
Trat ta
trati té, jež vystavna jest zajisté ke cti techniky novodobé.
vchází na území okresu Nýrského ped Petrovicemi. Tu již spatiti
možno krásné lesy, jež patí ku panství Bystickému.
trat

i

Nýrské ve vS'ši 463 m
úhlednou Bystici se zámkem
Na západ od stanice uvidíme Nýrsko Horní a

Projevše tunelem ocitáme

nad

se

na

moem. Na severozápad uzíme

knížecím na skalin.

stanici

Za místy tmi pi^ehlédneme široké údolí Úhlavky Chodové, za
nímž zvedají se strán s prohbím u Svaté Kateiny- Od této stanice
nabývá trat rázu trati horské se znan^ým stoupáním, jež vysloviti
1
55.
Vlak zvolna sune se v pi^ed po
možno pomrem
60, ba
smlj^ch ^zákosech" trati, jež vine se po stráních podle pi^in\'ch údolí
a žleb. A již také tmí se na obzoru po pravé stran mocná hradba
, Hvozdu"
a z ní zvedají se smlé vrcholky malebné Hory Jezerní.
Opt vjíždí vlak do tunelu a když opouštíme temn\'' jeho jícen, ocitáme se na vysokém náspu a most, kterv' se tu klene nad Dšenickým potokem. Za ním v levo zíme pkné lesy. jež kr3'jí svah rozložitého vrchu Dpoltického (Bauholz).
V právo pod námi leží v údolí eeného potoka Dšenice se
star\'m zámkem, jenž nyní
v pivovar knížecí. Traf vine se po
V právo zíme údolí
svahu Prenetu,
ocitá se již v území horském.
Úhlavky a za nim zvedá se heben Ranera (830 m), jenž všecek
odn v zelený' háv lesa. A opt prokopali tu železnému oi cestu tvrdým bokem píkré skaliny. Vlak vjíždí do tunelu dlouhého 130 metr
a projev jím ocitá se u stanice Zelené Lhoty (Grún). jež leží ve výši
626 m nad moem. Pod proídlý-m lesem na západní stráni Prenetu
kyne nám s leva nkolik dvorc svobodnických, jež stojí na
bývalé , rychty" Eisenstrasské. Na protjších svazích a v údolí vidíme
podobné dvorce, jež náležejí území nkdejší „rychty" Hamerské.
Opustiv stanici Lhotu Zelenou ocitá se vlak na smlém náspu zvýši
30 metr, po nmž spje pes divokou rokli Zelenou, o které stala se
již zmínka.
Ocitáme se v pekrásném zákoutí horském, jež ovládají
mohutná Stna Jezerní na západ a malebný Mstek na vSí^chod. Po
stráních uvidíme roztroušená stavení o plochých stechách, jež zatžují placaté kameny. Stavení tato pouují nás, že jsme se ocitli v srdci
hor, a zpsob jich, vzhled i snad „sloh" pipomíná stavby horských
ddin v Alpách. Odtud také zpsob staveb tch dostal se na Šumavu
s pisthoval5'mi osadníky nmeck\'mi. Traí prodírá se prlomy skalními a šine se po vysok\'ch náspech k stanici „Hamry-Eisenstrass"
kdež dospla nadmoské výše 734 m. Odtud shlížíme do údolí Úhlavky.
k níž spje pkným údolím od Jezerní Hory potok Královácký ili Kristelsk\\ V tu stranu zíme „probrané" lesy selské a za nimi na píkr\'ch svazích „Hvozdu" pstné lesy knížecí. Sotva vyjedeme ze stanice eené, pekvapí nás velebná Stna Jezerní, na níž odtud zeteln
rozeznáme strmé srázy skalní. Smlou kivkou vine se traf po stráni
nad údolím Úhlavky, ocitá se za prameniskem íky té a vlak vjíždí
mezi dvorci Stockgtel a Storngut do tunelu pod Špiákem ve výši
836 m nad moem.
Smlá tato stavba byla do r. 1882 jedinou svého druhu v mocnáství Rakousko-Uherském. Prohbí mezi Špiákem a Pancíem, pod
Dolní,

I
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„STARV DIM- U EISENSTKJNL'.
Fot. J

CHATA

\'

Fot

T.icheci.

EISRNSTRASSE.
J.

Tacheci.
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nímž prokopán v tvrdý bok .pedkr, zvedá se nad tunelem do výše
180 m. Tunel jest 1747 m dlouhý a co do délky pedi jej v íši naši
toliko známý tunel Arlberský. Jest vyzdn jen z ásti a prolámán
runí prací za dobu 2'/2 roku. Za úelem tím bylo roztrhati více než
100.000 krychlov5'ch metr svorové skály, k emuž upotebeno 90.000
kilogram dynamitu. Pi tom vypáleno bylo 520 ran a provrtáno tunelem 150 dr. Vyjíždíme z tunelu zase rádi na svtlo denní. Vlak
staví, opustiv skalnaté útroby šumavské hory, na stanici Špiáku u
Opouštíme stanici tu a brzy objeví se riám
v}>ši 831 m nad moem.
pohled zcela novj'. V právo zíme dlouh\' heben „stny" nad erpod smlj^m vrcholem
tovým jezerem, v levo svah Pancíe a na
roztroušené dvorce horské a pod nimi ves Eisenstein. O nco dále
v právo míjíme dvorec Girglv, k nmuž náleží 500 jiter pozemkv a
po nmž, jak již podoteno. nazvali okolní horalé jezero ertovo „da
Giaglsee". Nedaleko dvora Girglova spatujeme zbytky vysoké pece,
jež pipomínají dobývání rudy železné, kteréž poavši se tu v XVI. vku
zaniklo v století XVIIl. Ped námi zvedají se krásné hory Fallbaum
a Falkenstein (1315 m), jenž pne se již v Bavoích. Trat má od tunelu veliký spád (1 55) a vede pes Železný potok po náspu 31 m
vysokém. Za Eisenštejnskou zastávkou vjíždí vlak do tunelu dlouhého
200 m a objíždí obloukem pvabný mstys Rudu Železnou (774 m).
Za krátko pak ocitáme se u pohraniního nádraží Eisenštejnského ve
eské,
výši 732 m nad moem. Nádraží to stojí z polovice na
Od nádraží skytá se pepvabný pohled
z polovice pak v Bavoích.
na hrdou kupu mohutného Javora (1458 m), na jehož bezlesém temeni
blá se kaplika. Od nho na levo táhne se dlouhý hbet , stny"
nad Velikým jezerem Javorsk}''m.
Seznali jsme z horopisu okresu Nýrského, že okres ovrouben
prostoupen jest vysokými horami. Východní svahy krásného Hvozdu
Královského sklánjí se tu k údolí Úhlavky a s druhé strany svažují
se k hluboké této úžlabin západní svahy „Hvozdu" vnitrozemského
Hrdá Stna, Špiák a Pancí postavily se na pi okresem, za timto_
píným horstvem pak hloubí se pvabná kotlina Eisenštejnská, za
kterou se zvedají se všech stran opt malebné strán šumavské. Šatem
hor jest les, i není divu, že v horském kraji tom všude pevládá zelené moe jeho. Okres Nýrský má plošnou rozlohu 24.536 ha 20 a
pokrývají 11.011 ha 24 a 89 m' plochy. Pole a
55 ir a lesy v
louky pevládají v severní ásti okresu, kde pro plochost a nízkou
polohu v5'born se daí obilí všeho druhu. Majitelem širých les na
svazích a hebeni Hvozdu Královského jest kníže HohenzoUern-Sigmaringen, jemuž mimo sever okresu náleží tu veliká ást pdy. eený kníže, zakoupiv se tu, vnoval náležitou péi lesm Hvozdu.
Rozumí se, že tu ádily krut vichice, o jichž zhoubné innosti stala

nm

:

pd

i

nm

i

-

316 -

již v stati o Hartmanickóm okrese. Po hrLizn\'-ch polomech,
napáchal vichr, dostavil se zhoubce nový, „brouek", jenž
tu
ádil krut. Dle zpráv Julia Komárka, lesního správce na panství HohenzoUernském v Eisenštejn, z r. 1882 vykácelo se v Hvozd na
piklad až 46 ha lesa, aby se zamezila další zhoubná innost krovce,
fak již eeno v stati o Hartmanicku, bdli zvláštní komisai lesní nad
niením tohoto hubitele hvozd. V hejtmanství Klatovském ustanoveno
tchto komisa pt a dle v5'kaz jejich z r. 1874 pohubeno na
okresního hejtmanství Klatovského „broukem*" 230 jiter lesa a na

se zmínka
jež tu

i

pd

ploše té 16.829
15.814 zlatých.

sáh
Pes

chránných stráních
šumných les
správce Komárka z r.

kdejších

Záchranné práce tj^to vykonány nákladem
však zachovah' se zbytk}' les bývalých na
.Hvozdu". V tchto uchránn\''ch ástech n-

díví.
to

staré

Šumavy

zmínného lesního
smrk, jedli a buk

byly dle zpráv

1882 porostv smíšené ze

,kmenovinou" až 200 letou.
Z tchto pamtník staré slávy ovšem ledacos již poraženo od
doby, kd}' o nich stala se zmínka, a vtšinou kryje nyní strán
„Hvozdu' les mladý, kdež se nj^ní hospodaí soustavn jako v peleších kraje a rovin. Ta tam je ona doba, kdy tu les rostl sám a živil
štde lid, jenž usadil se na jeho lemu a vnikal sekerou a ohnm
v jeho nitro. Brali z nho, eho potebovali, neptali se, kde se kácí
a kde se má les chrániti, A starým hvozdm neškodilo, jestliže v nich
tu a tam vyrubali paseku. V lesích voln se pásl dobytek svobodn\''ch
sedlák rychty Hamerské a Svatokateinské. Tyto dob)^ pipomínají
jména „Staništ Bv^í" a „Slaništ Poledni" („vStierplatz" a „Mittagsplatz"), jimiž dosud nazvány lesní polohy na severov5'chodním svahu
Zvvergecku. Soustavné hospodaení v lesích Hohenzollernských potkává se s dobrým zdarem v polohách chránných, na vysokých hebenech „Hvozdu" však drsná píroda stále hospodaí po svém, les tu
s

zakrsává a plazivá kle ubírá mu pdu. Ve vyšších polohách také
vadí zdaru lesa tíže snhu, jenž láme vtve slibn\'ch smrin, a na píkr5'ch srázech brání soustavnému zalesování nedostatek živné pdy.
V „Hvozd" pevládá smrk, na nižších svazích pi Úhlavce a údolích potok Králováckého a Svinského bídn živoí zbj^tky les „králováckých",
kdež hospodailo se tak, že o „lesích" „svobodnik" tchto konin
vzniklo pravdivé poekadlo: „Knisch wird leer ohne Krieg und ohne
Sterb". (Po královácku hubí se bez války a mení).
souvislé
jsou lesy. jež kryjí boky Prenetu a Mstku, Hochgefildu a Pancíe.

Mén

Krásný

jest za to les, jenž kryje

heben

a boky

Ranera.

Kníže Hohenzollernský postaral se o snazší dopravu díví z širých
hvozd svých a s horsk5'ch výšin díve nepístupných tím, že zídil
v „Hvozd" pkné a úelné silniky lesní, jež nyní také turistm jsou
\'hod. Tak vystavl nákladem 2900 zl. r. 1878 a 1879 pknou silniku.

LESM PARTIE

Z OKOLÍ EISEXŠTEIXA.
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dostaneme se z Eisenštejna pohodln kiásnxmi lesy, xolnr
nad jezero ertovo, v jehož skalnaté stn silnika pracn
„vlámána", a odtud obloukem ke „Kížové skále" pod erným jezerem,

po niž

stoiipajiee,

kdež tato silnika

popsaná

má

griibenweg).

Silnice práv
v pknou silnici „horizontální".
68 km a zove se , cestou ervených zákop" (Rot-

ústi

délku

Podobná

jest

silnika „horizontáini" (Horizontalweg), jež

dovede nás od .Prokopa" k jezeru ernému. Odtud pak vede podobná , hospodáská" cesta lesní podle severní rozsochy Stny nad
Klammerloch, odtud na vzdálený Giitelplatz (951 /n) a s nho obloukem
po svahu „Hvozdu" až na vrchol hor}'^ Weiszer Riegel (1076 m) na
ada jin\'ch. Silniky
pomezi království. \'edle tchto silniek jest tu
\^žd\( jenom ku pile
ty usnadnily dovoz ohromných spoust díví.
panské v Elišin Huti ili Alžbtin (Elisental) pi hranici zemské u
Železné Rudy v dob po vývratech a „brouku" bylo dovážeti ron
více než million krychlových stevíc díví. Nežli ukoním tuto kapitolu o lesích, „královském" to rouše „Královského" Hvozdu, zmíním
se ješt o „posledním mohykánu' staré slávy lesní, památné „Velké
Jest to obr mezi stromy lesa okolního, nad nž
jedli" u Debrníka.
Mohutný
t\'í kštici vtry pocuchanou do výše 50 metr nad zemí.
kmen tohoto 400 letého velikána má pi zemi objem pes pt metr.
Stromu tomu vyrovnají
se na ."-^umav snad jen
i

nkteí

„starci" pralesa

Boubínem.

l)od

Vnujme
lik

nyní

nko-

slov podnebí okresu

Nýrského. Podnebí, které neliší se nijak od kli-

evnitrozemí
ského, mají široké údolí
matu

Úhlavky a záez, jímž
spje k ní Zelen\- Potok,
až nad Lhotu Zelenou.
Podobné jest podnebí
v údolí Úhlavky až pod
i

stanici

hamerskoeisen-

strasskou a v údolí potoka Špatského (Spatenbach), jenž vlévá se

do

Úhlavky

strany u
DKEV.AK.SK.V CH.\T.\ ŠUMA\'SK.\.
Fot. j

Tachcci.

s

Hamr,

pravé
jakož

V Údolí potoka Svinského až nad samoty

i

—
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Stornholl. Totéž podnebí mirnjši

mají na nízkých svazích, jež zve-

na východním lemu údoh
Uhlavy ícMvv.a to až po severní
svah hory zvané Bauholz a za
dají se

touto horou v údolí potoka Divišovského. V koninách okresu,,
jež tuto

\

yjmenovány, daí se vý-

born stromy ovocné,

jakož

i

obilí

všeho druhu. Ostatní krajiny okresu mají podnebí studenjší, ježto

pásmu podhornímu ili
náleží
chladnému. Do oblasti pásma
studeného ili horského náležejí
z obydlených míst okresu Nýrského samoty u kaple Prenetské
(985 m), pensionát Prokopv a
staveni v blízkém okolí jeho na
prohbi mezi Špiákem a Pancí-

em,

hoejší chaty horské osady

VKLKA JEDLE

U

DEBKMKA.

Fot.
Tacheci.
Pancíe a dvorec „Hochbaurv"
u Rudy Železné. Z vtších osad
okresu vynikají vysokou polohou Eisenštejn (774 m) a PJisenstrasz
(895 m). Jinak se lid usazoval v okrese Nýrském celkem v polohách
nižších nežli v šumavských okresích Hartmanickém, Kašperskohor
ském. Vimberském a jiných. Vysvtluji si okolnost tu strmostí svah,
J.

Šumav,

jež

nevábily k osídlení a zstaly proto zalesnny. Jinde na

jak

podoteno na místech píslušných, tvoí horstvo supovité

v\'šiny

náhorními rovinami a táhlými svahy a proto se tam usazovali horalé,
výše než
v pásmu studeném, tedy
pokud jen trochu mohli obstáti,
100U metr nad hladinou moskou.
Eisenštejn má prmrnou teplotu zimní — 4'2 C, v lét 14'8 C,
s

i

i

do roka 51 C. Debrnik (780 m) u Eisenštejna má prmrnou teplotu
roní 4'6 C. Pirovnejme k tomu prmrnou roní teplotu v podhí,
kdež dosahuje tato teplota 76 v Klatovech, 78 v Domažlicích, a 7"5
v chránné dolin sušické. Krutá zima horská ovšem vládne na stráních a hebenech Hvozdu Královského a v jižním díle Eisenštejnska.
Na hbetech horsk\'ch vytrvává sníh do ervna a do téže doby nacházíme ztvrdlé vrstvy zbytk jeho v stinných koutech pod sráznými stnami obou jezer horských.
V lesích vysokých poloh tch dusí spousty snhu slibný dorost
a lámou utšený „zápoj" porost starých. Jen klei na nejvyšších
hbetech nevadí, jef „jejím živlem", v nmž pespává houževnatá de-

-
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vina tato trplivé dlouhou zimu. po které probouzí se k životu a zá-

drsným podnebím

poleni

s

jiných

as

za kratikého léta.

roních.

Mimo

léto a

zimu nezná

pd

Rozumí se, že na horské
okresu Nýrského kvetl kdysi
l)rmýsl sklásk}-. jako jinde na Šumavé. Sklárny tu prospívaly dobe,
ale zanikly, když ubylo odbytu skla do ciziny. Skláren a brusíren byl
tu slušný poet. Z nejstarších závod téchto byla sklárna v Staré
Huti (Althutten), v údolí potoka Buchelského pi hranicích zemských.
Odtud na jihovýchod, pi samé hranici zemské proti nádraží eisenšteinskému stojí velikolepá sklárna v Alžbtin (Elisental), jež náleží
knížeti Hohenzollernskému. Veliké množství paliva, jehož vyžaduje
závod, dodávaly díve
výhradn okolní lesy panské,
pohltila
sklárna tato ron 12.000 prostorových metr díví ješt r. 1880.
Skláslví na Eisenštejnsku rozšíilo se zásluhou hrabte Wolfa
Jindicha Nothafta z Wernecku, který žádal r. 1676 o povolení, aby
sml na území svém zakládati sklárny a osady. Když došel povolení
žádosti své, založil sklárnu a pi ní osadu hutnickou, z níž vzniklo
nynjší msteko Eisenštejn. Po hrabcim rodu Xothaft piinil se
o další utšen}' rozvoj sklástvi v okolí Rudy Železné rod rytí
Hafenbrádi. který tu vládl od r. 1771. Se zbožím Eisenštejnským byl
spojen až do roku 1786 statek Debrnick\-. jejž tvoilo území pokryté
lesem, zvaným ,les komorní i kamerálni" (Kamerahvaldj. Tato ást
zboží Eisenštejnského oddlena eeného roku. kdy odkazem pipadla
dcei Jana Jiího rytíe Hafenbrádla. .Marii Alžbt. R. 1828 koupil
zboží Debrnické Jií Kištoí Ábele.
O tomto proslulém rodu podnikavých a zámožných prmyslník
sklásk5'ch stala se zmínka pi popise Hartmanicka. kdež náležely
jim vynikající závody v blízké Hrce (Hurkental). Také v Debrníku
b\''vala sklárna, jež zamstnávala r. 1840 šestnáct dlník. Sklárna
byla
v nedalekém P'erdinandov (Ferdinandstal) pi hranicích zemských. eená sklárna v Debrníku zanikla. Vedle této sklárny byl
v Debrníku podobný závod jiný, jenž zanikl 1825. Všecko palivo dodávaly závodm tm panské lesy okolní, kdež byh' do doby polomv
a „brouka" nepeberné poklady díví. Z tchto tí skláren setrvala
v innosti do naší doby jenom huf ve Ferdinandov.
Xa panství Eisenštejnském byly sklárny v Spiegelhtte a Huti
Pamprové i Pampfrov (Pampferhtte).
tyto huti zamstnávaly
1840 dvacet osob a požívaly výsady „c. k. továren zeraskxxh".
r.
Starší sklárna v Pampfrov huti byla zrušena, nová dochovala se
do doby naší. V skláské osad Spiegelhtte bývaly vedle eené
i

tém

i

i

Ob

sklárny ješté huti dv.
Xa území rychty Eisenstraszské stávala vysoko na svahu horském
sidárna, eená „Fúrstenhutte", jež zanikla ped dávnou již dobou.

NA RYBÁCH.

Fot.

B

.^\,icen,iner.

XA HOUBÁCH.
Fot. Ant.

Rázek

-
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Na území rychty Hamerské stávala sklirna u samot „Muckenhufe^ na severním svahu hory Muckenhohe. Na témž území A-yrábélo
se obyejné sklo tabulové ješt r. I84U v sklárn eené Osserhulte
za samotami

„Hromného kouta" (Donnerwinkel).

na jihozápad od Nýrská pipomíná jménem
sklárnu a^v Bystici bývala brusírna zrcadel, jež roku
Starém Bydle (též Starý Láz,
1840 náležela Janu Ant. Zieglerovi.
nm. Starlitz) bývala sklárna již na po. .X\'I. století.
Brusírna skla zrcadlového v Hamrech pracuje dosud.

Osada

Glashiitten

svým nkdejší

V

Tolik budiž eeno o skláství v okrese Nýrském, prmyslovém
odvtví, jimž kdysi slynula horská krajina šumavská. Jak vidno ze
struných dat tuto podaných, zanikla veliká ást z etných skláren
a brusíren nkdejších.
Obrame nyní zetel ke koionisaci okresu, jakož národnostním
jeho nkdejším a nynjším. Pi popisu Hartmanicka stala
se zmínka o zemské stezce Beznické, jejímž pvodcem byl v prvé
dležitá obchodní stezka tato
polovici XI. vku mnich Vinti. Po
zve se druhdy také stezkou Vintíovou. Vedla hustými lesy šumavskými od hranic zemských podle \'elké ezné a procházela tudíž
krajinou u Rudy Železné. Dobou touto asi eští obchodníci pronikli
až v tuto krajinu po stezce obchodní a stopy eského ži\lu, jenž
ocitl se tu v dobách tch, jeví se v pojmenování hory Debrníku. jejíž
eské jméno odvozeno od „debe" i skály, a sedla Stpanického na
to

i

pomrm

nm

hranicích mezi Eisenštejnskem a Hartmanickem.

Nmci

zachovali tato

jména, pizpsobivše je jazyku svému názvy „Deffernik" a
,Stefferniken~. echové pronikli
Stephanik' ili „Steffernik' nebo
v tuto koninu od Beznice v Hartmanickem okrese, jež bývala osadou
eskou. A snad byla nkdejší opuštnou kolonií eskou také Hrka
na Hartmanicku, za prohbim Štpanickým. Nmci jméno její zachovali
v názvech „Hurkental" a , Hrka". Jest možno, že na Debrníku pi
stezce Beznické vystavli eští .hraniái" za dávných dob hlásku,
jejíž stopy se ovšem nedochovaly. \'ždyf k tomu vyzývala „deb" i

eská

i

skála na temeni hory na pomezí království a podobná hlídka vystavna pi Zlaté stezce nad Kunžvarlem. pi hranicích jižn od

Vimberka.

Podélným
již

Nmci

smrem

vedla okresem stezka \'ýšinná

íkají Hochslrasze. Stezka tato vedla z

ili

Bojská,

Pasová pes Svtlou

k Debrníku a odtud po svahu Pancíe k Mstku a od hory té jednak
k Nýrsku a Klatovm, jednak po hebeni pes horu Prenet, kdež
možno dosud stopovati její zbytky.
Tetí stezka zemská vedla tu od jirusmyku \'šerubského na
Domažlicku k ervenému Devu (Hotenbaum) a odtud pes l'hlišt
(Kohlheim) k Nýrsku.
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Nýrsko bylo místem celním již v XIV. století. Jan Lucemburskyudlil tu r. 1327 právo vybírati clo Petru z Rožmberka, jenž koupil
krajinu u NjTska jako ddictví po pánech z Janovic. Píslušná listina
ze dne 6. ervna 1327 dochovala se v knížecím archivu teboském.
Praví se tu v této píin doslovn takto: ,... eique simul annectit
teloneum in oppido X\''rsko'. R. 1429 dostalo se povolení vybírati clo
v Xyrsku a Hamrech v , Hvozd" panu Bohuslavu z Riesenberka na
Janovicích maje.s-tátem krále Zikmunda, jenž vydán v Prešpurku. Právo
toto pieno eenému pánu za dluh 700 kop groš. Malebné podu Xýrska zelo krutou porážku zbytk kižáclwch vojsk nmeckých, jež tu poteli Cechové, vedení hrdinsk5'm králem Jiím

hí
z

Podbrad.

eskými v tchto koninách byly Dšenice
klade Jan Erazim Vocel v , Pravku zem
eské" do století VIII. a IX. Obyvatelé Dšenic byli v XV. vku horlivými pívrženci uení Husova. R. 1525 pipomínají se bratí Jan a
Václav z Dšenic jako ilí obchodníci, kteí mli spojení obchodní
Prastarými osadami

a Goletice,

s

jichž

pvod

Augšpurkem, Lincem a Jihlavou. Holetice zvány pozdji

obyvatelstvem Hodousice a také Horousice.

STARÁ .SKLÁRNA VE

nmecké

FERDINANDOX'!-:.

Fot. B. .Macenauer.

eským

obyvatelstvo

—
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pozdjší zachovalo pvodní název osady, zvouc ji dodnes .Holletitz".
údolím Úhlavky vnikali tedy echové do hor.
Podle údolí Úhlavy
eské bylo Nýrsko, eské byly pvodn všecky osady v okrese, jež
mají eská jména. Nkdejší eskost krajiny dokazuje
jméno horv
mezi Zelenou Lhotou a Hamry, jež slula kdysi Horou Kravaskou a
již Nmci íkají Krawaschberg. Cechové však usazovaly se v dobách
pozdjších tu a tam
mezi Nmci. Majitelem jedné z usedlostí vysoko
na svahu Pancíi^e. pes 10CM> m nad hladinou moskou, jest sedlák
(íirzik, jak pouuje nás vojenská mapa speciální. U Chudivy, jež nkdy byla eskou, pipomíná dosud jméno .Havelhof". že náležel tu
dvr kdysi Cechu Havlovi. Držiteli pdy v krajin kolem Nýrská, Dšenic a Lhoty Zelené b\''vali eští páni. jimž dle listin a zápis náležel na píklad
Spát fSpaten) za Hamry.
Eisenštejnsko, tedy jižní ást okresu, zalidnno Inio mnohem poi

i

i

i

již r. 1,569 pasovští kupci Konrád Geisler a Melchior
Fiedler ves Eisenštejn, zídivše tu tavírny rudy železné pi Železném

zdji. Založili sice

potoce a založivše pi nich nkolik chalup, ale zalidiovati se poal
l<raj ten o do])rých 150 let pozdji, ponvadž staré hornictví zaniklo
lam již v polovici vku XVII.
již Volf Jindich
hrab Nothaíl stal se zakladatelem Eisenštejna r. 1676. Pes to však pipomíná

— eený

ješt

listina z

r.

1691, že kraj

len jest

,

pustinou,

kamž možno

vnik-

pouze po stezkách soumarských." Originál listiny praví, že jest
Eisenštejnsko .ein Wildnusz, die nur auf Saumwegen erreichbar ist.'
Krajina tato osazována tedy patrn znenáhla až v století XVIII.
Po skláích osazovali horská údolí Hvozdu a pístupné strán
nad nimi hlavn ve stedu a na severozápad okresu zemdlci, jimž
doslalo se výsad .svobodných sedlák". Avšak území tchto svobodnik neb\io nijakou .vojenskou hranicí" jako kraj eských Chod pod
Cerchovem. Vysvítá to z relace královských komisa chodovských
z r. 1622, kdež se dovídáme, že .hvozd" ili
.lesy na království" zaujímaly tehdy ješt prostranství, na mnoho mil se rozkládající, a že
teprve na poátku XVII. vku zakládaly se tu osady v polohách úrodnjších a pístupnjších. "\' listin eené pipomínají se tyto osadv
.nov" založené v lesích ,na království": Svatá Kateina. Hadruba.
Liší Hora fPuchsDerg). Plán (Plosz). Fleky a Chudiva. R. 16.30 po\stala ves ervený Strom (Rotenbaum). ješt pozdji založeny Srubv
(Heuhof) a Sternhof.
Svatá Kateina byla stediskem svobodnické rychty .svatokateiinské." Ješt pozdji zalidnna území svobodnických rychet Hamer>ké a Eisenstrasské. Tu usazoval se lid asi až po válce ticetileté.
Dzemi rychty Hamerské rozkládalo se jednak v údolí Úhlavky
nad Hamry
pod nimi. jednak v údolí potoka Králováckého a na stranic
nati ním a
údolí potoka Svinského.
nouti

i

li

\-

-
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Území rychty Eisenstrasské rozkládalo se na západních svazích
vnitního pásma „Hvozdu' a na stráních nad levým behem Úhlavky.
kdež stýkalo se s krajem rychty Hamerské. Na severu náležely
k
samoty u kaple sv. Kunhut}' na Prenetu. Ostatní podrobnosti,
jež t\'kají se svobodníkv a jich území, povdny již pi popise Kašperskohorska a Harlmanicka. Také v tchto tech rychtách, jako
v rychtách, jichž nkdejší území se rozkládá v okresích práv jmenovaných, zakládali si králováci dvorce uprosted svých pozemk, jež
mívaly rozlohu až 250 jiter. Osady královácké netvoily tedy nikdy
celek souvislý, jak b\-vá u osad pvodu eského, nýbrž skládaly se
z dvorc, roztroušen\'ch po stráních a údolích.
Každ\' dvorec zve se
bud po majiteli, nkdy pak oznaován jmény dvma
temi, tedy
podle dda, otce a syna, již byli jeho majiteli. Pvodní jméno dvorce
zachovává se obyejn
tehdy, když majitelem jest osoba jména jiného. Zvyk ten shledáváme ostatn
v osadách esk5'ch, zvlášt na
jihu eském, kdež dávají se majitelm usedlostí selských a chalupnick5'ch asto jména ,po statku' a „po chalup." V^ede k tomu konservativnost venkovan, již neradi upouštjí od zddné zvyklosti a nezamstradi uvykaji novot. Nkdy pipojuje se k jménu majitelovu
nání jeho. I nalézáme na píklad v katastrální obci Flekách „Weberbauernhof", na Dešenicku usedlost, jíž íkají „Beim Mullerjohann' a
jinou, jež náleží „Hohwastlovi",
to jest „Wastlovi", který bydlí „auf
na vršku; na Hamersku jest „Wenzelhof a nalezneme
da Híih""
tam „Schwarzbartlhofe'
u Lhoty Zelené jest stavení, jemuž íkají
„Beim WaldmuUerschuster'. u Dpoltic jest „Siebenhackerheilhaus".
u pensionátu Prokopova jesl statek „Schimanihansluv."

nmu

i

i

i

i

—

;

Pihlédneme-li ku

pomrm

nyní, shledáváme, že živel

Národnostní
vstupuje na

rozhraní kryje se

pdu

jeho

trat

národnostním,

jak se jeví

v okrese

nmeckx' opanoval veškero území okresu.
s hranicí

železniní,

okresu od onoho místa, kde

až po ves Spíž (Spiels), kdež
do okresu Klatovského. Pi

pechází hranice národnosti nmecké
tomto rozhraní nalézáme nkteré osady se znanS^mi menšinami eskými. Takovou obcí jest Ouborsko, kdež žije snad více rodin esk\'ch
než nmeckých.
do r. 1879 chodily eské dti z Ouborska do eské
školv v Pocinovicích v okrese sousedním, akoliv usilovali ešti rodiové tamní o piškolení do nedalekého Bhaova. pece zízena v Ouborsku r. 1898 expositura nmecké školy bystické a postavena tu
Do
školní budova pispním Schulvereinu a knížete Hohenzollerna.
dli eské. Nmcm, již lu
školy té nuceny jsou chodili, rozumí se,
bydli, dostává se vydatné podpory od agitátor z Nýrská a Bystice.

A

i

hvio

V Hamrech eských, jež
1899 šest rodin eskvch
r.

dlužno
a

tvi

lišiti od
smíšené.

Hamr

pi Úhlavce,

Ponvadž však osada

k obci Hodousické,

tato náleží

eské

šníci národnosti

v

Znaná menšina eská
eských
pes 40

-

jež jest

nmecké
žije

nmecká,

zanikají

lito

píslu-

pesile.

v Petrovicích.

nmecká

odhor .P>r)hmer\valdl)undu' a
bez pomoci.

Nkolik
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Nmce

tamní posiluje

škola jednotídní.

eši

jsou tam

Krotjov

(Krotiw) a Spíži.
v NjTsku pak napoteno jich soukromým sítáním z r. 1890 dokonce 163. Jsou tu však nuceni chovati
se trpn a podrobovati se nmecké vtšin.
V Eisenštejn napoteno r. 1890 úedn Cech 84, ve skutenosti
však žilo jich tam tehdy 170. Popudem ,otce Prokopa'" založen tu
ped lety odbor Národní jednoty Pošumavské, avšak psobnost jeho
\'

rodin

B\'stnci žije

zmaena

bydlí v

ech,

nmeckou.

nevraživostí

Nmcm

v severozápadní konin okresu
pojišovna v Pláni (Plosz). jež vládne znaným kapitálem.
Smutným úkazem jest, že pojištují se u ní eští rolníci z Domažlická,
Klatovska, ano
ze Sušická, zvábeni výhodami, jichž poskytuje ústav
ten. Nmetí sedláci v této krajin jsou zámožní a hledí si vzorného
hospodáství na lukách svých, jakož i pokroilého dobytkáství. ba
chovu pkn\'ch koní. O sedláky po všem okrese peliv se stará nmecký odbor zemdlské rady, jehož péí upraveny zvlášt louky na
Eisenštejnsku a zaveden tu vzorný chov dobytka. () eskou menšinu
v okrese nestará se, myslím, nikdo.

Vydatnou podporu skytá

nmecká

i

i

i

Stediskem okresu, který obývá 15760 obyvatel v
jest

214.'^

domích.

-

NÝRSKO
mích.

(Neuern). 465

Pohorské

skládá se

msteek

z

behu

dvou,

m
jež
jež

nad moem má 1844 obyv. v 245 dosprávnji bývá zváno též N_vsko.
však tvoí od dávn\-ch dob celek.

Sommra

zove se Horním Nejrskem, rozkládá se
rybnaté Úhlav}', Dolní Nýrsko pak. jemuž Sommer

N\'Tsko Horní, jež u

na pravém

msto,

toto

íká Dolní Nejrsko, prostírá se po obou bezích eené íky. Schaller
jmenuje Nýrsko Horní také ,Granzstadter. Dolní pak zove též „Stadtel am Sand".
Nýrsko bylo poddáno v ochranu ailodialního panství
B\'stického, jež zaujímalo s panstvím Dšenick\'m všecek sever okresu.
Od dávných dob bylo tu hojn rodin židovských, jež živily se podomním obchodem, kramástvím a prodejem peí. Za našich dob nkteí z Žid jsou tu majiteli továren, jichž jest tu nkolik. Továrna na
prádlo umístna jest v nkdejším dom panském a pozdji radnici na
námstí v Nvrsku Dolním. Pro továrnu tu pracuje též mnoho eských

dvat
továrn

v

eském podhí

u Janovic.

Mimo

dlužno zmíniti se též o
parní pile a v>'rob
okresních a má nmecké
to

optické, jež jest též v rukou židovsk\'ch.

devité vlny.

Nýrsko

jest

sídlem

úadv

—
Školy obecné

a

mesiánské.
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Stanice

dráhy Klatovsko-Eisenštejnské

msta V4 hod. pší cest\'. Jest píznano pro neskost msta toho, že výroí vítzství nad kižáky nmeckými,

vzdálena
kdejší

jest

od

kteí u Nýrská doznali kruté porážky dne 22. záí 1467. oslavovalo se
tu ješt v XIX. století jako významný den památný.

Poloha pohorského msteka
Nýrsko stalo se hledaným sídlem

pepvabná,

i
není divu, že
severu ste se koberec
luk v širokém, rovném údolí Úhlavy, na jihu pne se pkný chlum,
na nmž zvedají se pohoené zdi hradu Pajreka, na západ a vý-

jest

letním.

K

chod zvedají se výbžky „Hvozdu", s jižní strany pak dívají se
v utšenou dolinu hebeny velebného -Hvozdu" pohraniního. V samém sousedství msta Úhlava tvoí pkný ostrov, na nmž dumné
olše vytvoily pirozen\' park, na levém behu íky zve mstský les
upravenmi cestikami a etnými lavikami ku procházce a milému
pobytu v utšeném zákoutí pohorského kraje.
Kostel svatého
z

XIV.

století.

Již

r.

Tomáše v Horním Nýrsku
1.352

byl

kostelem

farním.

jest

gotická budo\a

Na poátku XVIII.

vku dal k nmu pistavti Diviš Koc z Dobrše kapli Panny Marie.
Stavba ta, ve zdivu pvodní, stojí na nejvyšším konci msta a obklokaple pistavna
pena jest hbitovem. Stecha jest šindelová.
jest ke chrámu na jižní stran lodi a vchází se do ní polokruhovým
obloukem, prolomeným v pravé boní stn lodi chrámové. Ze tí náhrobnik hlásají dva památku rodu Koc z Dobrše, jenž držel vkolni
krajinu v XVI. a na poátku XVII. vku. Z pti zvon má nejstarší
nápis eský, jenž praví: „Léta bozeho tysyceho pietysteho ctwrteho
tento zwon dielan wegmeno bože a swateho tomase Jan konvvarz."
Dva zvony nesou nápisy latinské a dva nmecké. Zvony ty pochá-

eená

zejí

let

z

1630. 1651.

1653 a 1777.

v Nýrsku Dolním, jehož vnitní stavba jest zmenšenou kopií dominikánského kostela v Klatovech, vystavn jest ke cti
na poátku sto„trnácti svatvch pomocník" nákladem
Filiální kostel

mšfan

letí

xvm.
Na pkném

štít nkdejší radnice v Dolním Nýrsku spatujeme
nichž jeden náleží Václavu Vojtchu svob. pánu Kocovi
z Dobrše. Tamtéž uruje letopoet 1684 dobu, kdy postavena budova
tato, jež nyní promnna v továrnu.

dva erby,

z

Na jihu od Nýrská zvedají se pod temenem lesnatého chlumu
zbytky hradu Pajreka (nm. Baiereck nebo Bayereck). Tento pomezní hrad vystavn byl v prvé polovici XIV. století a byl majetkem
pán Janovských z Janovic a na Pajreku. Na poátku XVI. století
byl dle záznam již hradem pustým. Na naše dni dochovaly se jen
trosky obydlí a zbytek vže. S holého vrcholu kopce nad zíceninou.

—
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jenž zvedá se do výše 665 m, skytá se rozhled do kraje daleko
Klatovy, na Novokdysko s R\''zmberkem a na jih do hor.

za

Slušná silnika okresní dovede nás smrem severozápadním do
Hadruba), jež ítá 222 obyv. v 31 domích. Ddina ta náleží farou ku Pocinovicm v okrese Novokdyíiském.
Sedláci hardrubští vynikají moudrým hos[)()daením a vzorným chovem

Hadruby i Hadrové (nm.
dol)ytka.

Klatovm, ocitáme se brzy v Byan der Angel). Vesnika tato leží
445 m nad moem a bydlí tu 475 obyv. v 69 domich. Bystice jest
sídlem nkterých
panství Bystického, jehož majitelem jest kníže
Hohenzollern-Sigmaringen.
Jdeme-li od Nýrská

stici nad Ú hlavou

ke

silnicí

(Bistritz

úad

na sklonku X\'ll. \ku rvlii Janu
Dobrše. Ten prodal je po r. 1750 Karlu Josefovi íšskému
z Palmu,
kterS' pikoupil k
panství Dšenické s rychtami Král. Hvozdu od hrabte Prokopa Kolovrata Krakovského, svobodného pána z Újezda, a r. 1760 také zboží Opalku na Klatovsku.
Pozdji náležela spojená tato panství íšským knížatm PaimmPanství Bystické náleželo

Kocovi
hrabti

z

nmu

(íundelíngenm.

V

Bystici stávala tvrz, jež pipomíná se již r. 1339. Na míst
vystavn zámek, jehož zadní ást postavil v XVIII. století svobodný pán Dionys Koc, pední pak trakt a ob kídla hrab Karel
Josef Palm. Njmjší budova zámecká pestavna znan\''m nákladem
r.
1853, pi emž z ásti použito silného zdiva tvrze pvodní. Pi
okresní silnici ped zámkem spatujeme šest kamenných soch svtcv
a svtic, pknou práci barokní z XVIÍI. vku. Pi zámku jest krásný
sad pístupny' obecenstvu, v jehož zdi zazdn znak Koc z Dobrše.
Mimo zámek nalezneme v Bystici klášter školských sester horaždovických ,de Notre Dáme" s pensionátem dívím. Pi kláštee
jejím

tom postavena byla mešní kaple

sv.

Karla

Boromejského.

jež

byla

posvcena r. 1856.
Na pahorku nad vesnicí stoji mešní kaple Nejsvl. 'lYojice,
vystavna asi v X\TI. století a o které se pipomíná roku 1697,

jež

že

fae Nýrské. Pdorysem kaple jest pravidelný- šestihran,
klenutí má podobu hvzdice o šesti koncích. Barokový oltá pochází
z poátku
NVIII. století, na
obraz Korunoxáni Panny Marie
z r. 1851, malovaný mnichovským malíem.
náležela k

nm

S koj)ce. na nmž stojí kaple tato.
Horu a Stnu nad jezerem erným.

Od Bystice
s

oby\'atelstvem

s

nmeckými

na sever

eským

leží

a

ves

jest

krásný pohled na Jezerni

Ou horsko

nmeck\'m. O

(25

dom,

zápasech

135 duší)

eského

píslušníky vsi a okolí stala se zmínka shora.

živlu
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MLÝN U

SV.

KATEINY „HUISEXMCHLE"
Fot. B.

Odtud na severovýchod

Lhota Dubová

Macenauer.

leži

nejsevernjší

osada

okresu,

ves

(Aichen).

od této osady leži pi trati žeieznini ddina Petro více
239 obyvatel). Odtud na východ, za kopcem Ondejovským
Ondejovice a dále na jihozápad
(Hammern
nebo též Bohmisch Hammer). Odtud na východ leži Starý Láz
ili Staré Bydlo (Starlitz) se 125 obyvateli ve 23 domích.

Na

(41

jih

dom,

Hamry eské

Ze Starého Lázu dojdeme za krátko polní cestou do Hodousic
sic (67 dom, 425 obyv.). Nmecké jméno „Holletitz" pipomíná starX' esk\- název osady té. kdež v VIII. století sídlili

i Horou
jGoletici".

leží vesnice Blaty (Hoslau) a na jih od veslesnatého Bauholze Žízn etice (Schiesznetitz,

Odtud na východ
nik\'
21

té

dom,

pi

úpatí

102 obyv.)

se do NvTska a vydejme se odtud po silnice smrem
ku hranicím zemsk\'m. Brzy dojdeme osady, jejíž jméno — Huf
Sklen ná (nm. Glashiitten)
pipomíná nkdejší sklárnu. Nedaleko

Vraíme

—

ddiny té vyvrá
Na jih odtud

kyselka.

tulí se k lemu lesa, jenž kryje severní bok mohutného Ranera (830 m), malá ddinka Such\' Kámen (Dorrstein).

-
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Putujeme-li od Huti Sklenné po silnice dále na západ, ocitáme
listi (Kohlheim, kdysi také Kulm zvan). Vesnika
tato, jež itá 219 obyvatel, bydlících v 38 domich, leží v malebném
úvalu, k nmuž spadá od jihu lesnatý svah táhlého Ranera. Touto

se v

ddin Uh

kotlinou sestupovala zemská stezka Všerubská hustými lesy.
pálilo se uhlí, do údolí Úhlavy k Nvrsku. Do lesnat krajiny

t

nikali

nkdejší Chodové

z nižších

poloh pi „zemské

brán^

kdež
pro-

V^šerubské,

Odtud jméno ddiny eené. Tu vznikly
sklárna práv pipomenutá.
pozdji huti železné a samokovy, jakož
Uhlišt stalo se stediskem ilého ruchu kolonisaního v pohorské
krajin této a založen tu kostel na kopci nad osadou v XV. století

káceli tu lesy a pálili uhlí.

i

zasvcen sv. Linhartu, patronu zemdlství. Pvodní ráz stavby
zachoval se skoro úpln. V kostele zachovalo se též nkolik soch
devnvch vesms ze sklonku XV. vku. z nichž zasluhuje zmínky
socha Madonny s díttem, jež má výšku \'30 m. Dva zvony nesou
eské nápisv. Xa jednom z nich teme tato z ásti porušená slova
ieho XVII. " (doplniti dlužno na letopoet 1517.)
.léta bozyo tysycieho
ili Radšín do Svaté KaZ Uhlišt picházíme pes
teiny (Sankt Katharina). stediska nkdejší rychty královácké. Jest
to pravá osada královácká. jejíž dvorce roztroušeny jsou po stráních
nad jedním z pramenných potokv Úhlavy Chodové. ada tchto
dvorcv a sted osady pi kostele ítají 368 obyvatel, bydlících v 68
domich. Strá, na niž kupí se sted obce ke kostelíku sv. Kateiny,
zvedá se temenem lesnatého vSteinwaldu do v\'še 747 m nad moem.
Zmínný- sted osady leží o málo níže. Mezi dvorci, jež náležejí k vesnici této, nalézáme také dvorce Gerlovy (Gerlhofe), které pipomínají
nám zámožnou rodinu svobodnickou, jejíž jméno vyskytuje se i v okrese
Harlmanickém. Vzpomeime osady Gerlhiilte a moueneckého faráe
Gerla. Dle relace královských komisa chodovských. o níž svrchu
byla e, vznikla ves Svatá Kateina s jinými osadami okolními nedlouho ped rokem 1622. V osad této postavili si svobodníci pvodn kapli ke cti svaté Kateiny, dle níž nazvána osada. R. 1604
pistazaložen ponkud výše nynjší kostel svaté Kateiny. K
vna r. 1740 vž a 1755 presbyterium, jak dovídáme se z pamtní
knihy farní. Kostel byl pvodn expositurou fary Nýrské a r. 1788
založena tu lokalie, jež stala se farou r. 1857. Ani budova kostela ani
vnitní úprava jeho nevynikají rázovitostí a cenou umleckou. Na
hlavním oltái spatujeme devné sochy svat\''ch Augustina a Klimenta, dobrého díla barokového. Na jednom ze tí zvon, jež byly
ulity r. 1682, 1769 a 1886, teme nápis latinský, druhý pak má nápis

a

:

Raín

nmu

nmecký.

K

místní obci svatokateinské,

mimo ddinku Raín,

o

níž

stala

jež

se

ítá 92 dom s 551 obyvateli,
zmínka, náleží také osada.

již

která zove se

jednak

Lindelhof.
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jednak Weberhof

a

kde bydlí 156

v 19 domích.

lidí

Na jih od Svaté Kateiny leží pi samé hranici osada Spirken.
patí k místní a katastrální obci Hamrm. Horská tato osada nese
jméno po Spírkovi, majiteli usedlosti. Pi silnici, jež vede z Nýrská do
Všerub, rozkládá se v úrodné krajin pkná vesnice Chudiva s 389
obyvateli v 52 domích. V Chudiv jsou pokroilí hospodái.
jež

leží Fleky Zadní, Stední a Pední s 65
a 423 obyvateli a nedaleko od roztroušené osady té jest vesnice
(Rotenbaum, II dom, 72 duší). Zakladatelem
kostela v osad té, již po latinsku zvali Rubroarborium, jest Volf

Odtud na západ

domy

ervené Devo

Maxmilián svob. pán Lammingen z Albenreuthu, povstný „Lomikar",
s nímž Chodové domažlití s Janem Sladk\'m, jinak Kozinou, v ele
úpornou vedli rozepi o svá práva, potvrzená majestáty královskými.
Podnt k stavb kostela toho dal bratr LamingenCiv Vilém Bedich,
kanovník Solnohradský, jenž pispl na ni podporou hmotnou. Stavba
zapoala se r. 1676 a dokonena 1680. Téhož roku dosazen tam fará.
V kobce, jež pistavna v XVIII. století k západnímu prelí kostela,
spatujeme valn sešh'' obraz svaté rodinj', jejž maloval barvami olejovými dovedný malí na poátku XVIII. století. Na nejstarším ze
tí zvon, jež poízeny 1681, 1711 a 1856, teme jméno zakladatele
chrámu a spatujeme tu erb „Lomikarv" a manželky jeho Kateiny
Polyxeny, rodem z Lobkovic. Památku jména „Lomikarova", jež
opedla mysl lidu ponurou povstí, hlásají tato latinská slova „. .Wolffg.
Maxmil: Dominus de Lammingen et Albernreyth dominus in Cotlenschlos Riesenberg Cauth et Sahorzan ....', jež znamenají po esku:
Voli Maxmilián, pán z Lammingenu a Albenreuthu, pán na
,
Chodov, R5'zmberku, Koutech a Záhoanech." touce nápis ten
bezdk}' pipomínáme si bohatýrskou postavu selského bojovníka za
práva a svobody lidu, neohroženého Koziny, jenž položil život za
pesvdení své, kterého neuhájil. Povst o zápase Chodv a vdce
jich Koziny s Lammingenem a trestu, který ho stihl za to, že dal
i

:

.

.

.

.

popraviti

lovka

nevinného, koluje též v ústech nmeckého lidu kraje
„Sage vom
František Schacherl pod názvem
ji

a zaznamenal

toho

:

Chodenschlosz." (Povst o zámku Chodovském.)

severozápadním výbžku okresu leží osady Fuchsberk
295 oby v.), Plán (Plosz, 26 dom, 156 oby v.) a Sruby
(Heuhof, 19 dom, 137 obyv.). Od Nýrská na jihozápad leží pi silnice,
jež vede údolím potoka Dšenického do horské ddiny Dpoltic,

V

(51

dom,

starobylé

msteko

DÉŠENICE

ili

D eše nice (Deschenitz). V msteku tom a sanmu, bydlí 955 obyvatel v 137 domích. D-

motách, jež náležejí k

-
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Senice bývaly sídlem horliv\''ch vyznava Husových, po nichž se tu
zachovala kaple husitská. Až do války ticetileté byli obyvatelé
steka vyznání evangelického, teprve 1670 byl dosazen na faru dšenicopt fará katolick\'. To stalo se za Rudolfa Tluksy Vrábského

m-

ko

Vrábí. jehož rod ujal se v držení panství Dšenického po eském
povstání r. 1620. Tou dobou asi poala se tu protireformace katolická.
Adam Ignát Tluksa Vrábský, pán na Drahenicích. Dšenicích a Nm.
Uzenicich. postavil asi tvrt hodiny cesty na jihovýchod od msteka
1652 kapliku svatého \'áclava a obmyslil ji zvláštním nadáním.
r.

z

Kaple ta zrušena asi na poátku XIX. století.
Za pokojné a , eské" doby msteka žili tu r. 1525 bratí Dešenití Jan a Václav, kteí vynikli jako znamenití obchodníci. V té dob
vládl tu rod rytííi z Pedenic. z nichž rytí Adam z Pedenic byl dle
zápis z r. 1579 a 1.585 majitelem hradu a vsi Dešenic a mimo lo
osady Zelené Lhoty. V druhé polovici X\TII. vku bylo spojeno
panství Dšenické s panstvím Byslickým. Pod ochranu panství Dšenického náležely rychty svobodník, jichž území rozkládá se v okrese
Nvrském a v severní ásti okresu Hartmanického.
Kostel svatého Mikuláše jest starobylá stavba ze starší dob\'

pístavkem

gotické s
již

donnv

s

ze

století

Z vnitní výzdoby
díttem z XV. století,

1384.

r.

Fará pi

XVHI.

kostela zasluhuje

devný

krucifix

nm

pipomíná se

zmínk\' socha Ma-

v -životní velikosti

poátku století X\TII. a dva svícny, na jichž podstavci vyryl eskx'
nápis: ,Anno 1664 den Martii 22 ke cti a chvále k S: Mikuláši a na
památku dobré pamti nebožtíka Matauše sládka dšenického dal sem

z

svícny já níže podepsaný udlati. Joannes Zofka." Tento nápis
dosud hlásá b\-valou eskost nmeckých Dšenic nynjších. Xejstarši
tyto

z tí zvon pochází z kaple svatého Václava, o níž svrchu byla e.
a latinský nápis jeho hlásá jméno zakladatele kaple oné a nese vro-

ení

1652.

Tvrz stávala v Dšenicích již v století XIII. Xa jejím míst postaviti dal v prvé polovici XVIII. vku hrab Prokop Krakovský
z Kolovrat zámek, jenž jest prost veškeré rázovitosti. Jen severní
ást budovy zachovala podobu, jakou mla stavba dívjší v XVII.
vku. Sgrafitty, které nacházíme na s\-pkách. pocházejí bezpochyby
z dob, kdy tu panoval Vilém Tluksa z Vrábí, ted\' z prvé pol. XMI.

vku.

V budov zámku umístn jest
ron 12.000 hektolitr piva.

nyní pivovar, jenž

již

r.

1882

Pivovar ten dodává pivo do
správa jeho usnesla se
dalekého okolí a také do krajin eských,
již r. 1898, aby se nekupoval jemen pro závod ten v krajinách eských, jak se dotud dlo.
Od Dšenic na západ leží nad vtokem potoka Dšenického do
Úhlavv osada Mílek (.Millik, 45 dom, 406 obvv.) K ni náležel dvorec

vyrábl

a

,na Stasích", nyní samota .Stachenhauser. jejíž jrnéno pipomíná
nkdejší svobodnickou obec Stachy. kteréž dostalo se též jména podle
zakladatele ,Stacha." I opakuje se tu eské jméno Stach, jako se
v nmecké oblasti „královácké" optuje jméno Gerl.
Na západním svahu táhlé výšiny Bauholze (767 m) rozkládá se
nad potokem Divišovským ves Krot jov (Krotiw) se 169 obyvateli
ve 24 domích a na svahu nad prav\'m behem potoka toho ddina

Spíž

Spž

ili

(nm.

Spiels) s 26

domy

a 121 obyvateli.

nad pravým behem téhož potoka D v š o v c e
(31 dom, 221 duší) a ješt jižnji v pepvabném údolí eeného
potoka horského, jež seveno od západu svahem Prenetu a od východu strání hory Platte (968 m), ukryta horská ddina Suchá (Dorrstadt) s 119 obyvateli v 17 domech.
Nad touto osadou tulí se k hrdé hradb Prenetu vesnice Dáte lov
Odtud na

ili

jih

i

Todalov (nm.

Todlau, u Schallera též Dottelau) se 17

i

i

domy

a

103 obyvateli.

Odtud na sever na prohbí mezi Prenetem a Bauholzem leží
poltice (Depoldowitz ili Depoltowitz anebo též Leopoldowitz) u
638 m nad moem. S Dpoltici. kdež bydlí 195 lidí v 30 domích.
visí

tém

Oldichovice

osada

Dv\'ši

sou-

(Olchowitz), v jejíchž 31 staveních,

V

táhnoucích se podle svahu Bauholze, bydli 20,S obyvatel.
Dpolticích
i Dpoltovicích založena byla kaple r. 175! a pi ní zízena lokalie
1785.
r.
Na míst této kaple vystavn jest nynjší kostel sv. Isidora
r. 1805
a lokalie pi
ve faru r. 1857.
kostele spatujeme olejový obraz patron eských z konce XVIII. století.
Od Dešenic na jih rozložena jest na horském svahu vysoko nad
ákrutem trati osada Matjovice (Moltowitz) se 114 obyvateli v 24
domích. Ješt výše vyšplhaly se na svahu mohutného Prenetu domky
osady Kreuzberku a nedaleko vrcholu jeho povstala horská osada
Prenet (985 m). Pod vrcholem Prenetu založili v eené osad, jíž
Nmci íkají Brennet, kapli svaté Kunhuty bratí Bohuslav a Racek
z Janovic. Kaple ta náležela do obvodu fary Dšenické.
Dnes tu stojí
kaple jiná. jež vystavna ke konci XVIII. století.
kapli jest barokový oltá z XVITI. století a nad ním neumh' obraz sv. Kunhut\'.
Daleko vtší ceny jsou malé obrazy cesty kížové, z nichž poslední

nm pemnna

V

V

má vroení
Nad

1797.

lev\''m

behem Uhiavy

era dvma adami

táhnou se pi západním svahu RanFreihols, jež ítá 298 obyvatel

staveni osady

v 38 domích.

V
v

hlubokém

nadmoské

v\'ši

údolí,

580

m

jímž
o

mladistvá Úhlavka,

pne se

kostel roztroušené osady

Hamr

e.

Nynjší

pospíchá

samot

(Hammern),

b5'valé to rychty svobodnické, o níž byla

místní obec

Hamry,

jež vznikla

z

rychty

té,

již

ítá 1107 obyvatel,

již

-
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ve dvorcích a domích, které roztroušeny jsou v údolích a po
svazích hor až po hranici království.
kostel vznikl rozšíením
a pestavním bývalo kaple r. 1773 a zasvcen poct Matky Boží Bobydlí

eený

lestn.

pi

Znovu rozšíen pispním dobrodinc
povýšena

r.

1889.

R. 1785 založena

po dvou letech na faru. Zvony
jsou tu ti. Nejstarší z nich pochází z konce XV. století a má nápis
latinsk}', druh\' ulit 1761 a nese nápis nmeckS' a tetí nemá data.
Veliká obec Hamerská má ješt jednu svatyni. Jest to mešní
kaple, která tulí se k horské stráni v nadmoské výši 692 m a dívá
se do milého údolí skotaivé Úhlavky a na strmou strá Liebsberku
(936 m), jež pne se nad protjším behem eené bystinky. Horsk\''
kout, v nmž postavili kapli tu, a domk}-, jež v
roztroušen}',
zvány díve Hollenwinkel. Když pak tu založena kaple svatého kíže,
pezvána tato osada Kreuzwinkel. Farou náleželi obyvatelé tohoto
jinak podléhali rychtástvu Eisenstrazskému.
zákoutí do Hamr,
Když stalo se svobodnické ízení bezpedmtnN-m, pidlen jest Kreuzwinkel k místní a katastrální obci Hamerské. Kostelík svatého kíže
postaven tu r. 1730 svobodníkem Janem Tornerem. Podle jednoho
z Torner, již psávali se také jménem Dorner. nazvána úzká dolina
pi horním toku Králováckého potoka „Dornerwinkel". Jméno to pozdji neporozumním zamnno tvarem „Donnerwinkel"", jenž nyní se
v úedním pojmenováni obydlí
ujal veskrze jak v ústech lidu, tak
nad tímto údolím.
Takoka ješt v oblasti rycht\' Hamerské rozkládá se pi i)ramenisku Svinského potoka horská ddinka Zadní Chalupy (Hinterháuser, 735 m nad moem) se 175 obyvateli v 30 staveních. Osada
tato náleží k místní obci Huti Sklenné.
Pi silnici, jež vede z údolí Úhlavky do Eisenstraszu a odtud
etnými zákruty na prohbí mezi Špiákem a Pancíem a dol k Eisenštejnu, rozkládá se v pvabném údolí potoka Zeleného ves Lhota
Zelená (Grún, 510 m nad moem), jež ítá s okolními dvorci a samotami 110 dom s 672 obyvateli. Tato osada náležela ku panství Dšenickému. Na severním konci vesnice stávala kaple sv. Volfganga,
jež náležela k farnímu obvodu dšenickému. Na témž míst postaven
byl v XVIII. vku nynjší kostel sv. Volfganga a lokalie pi nm,
která zízena ve Lhot Zelené r. 1786, stala se farou r. 1857. Zbytkem
vzpomenuté kaple jest nynjší sakristie kostela. Rokokový' oltá hlavní
jest pknou prací z XVIII. vku. Z tí zvon jsou dva nové, tetí
ulit r. 1715 v Klatovech ku poct svatých Volfganga a Jana Nepokostele lokalie, jež

již

nm

a

i

muckého.
Horská

práv

zmínka dovede, nás rozkošnou
jež rozkládá se na svahu
temenem hory Liebsberku (936 m) v nadmoské výši 895 m.
silnice, o níž

krajinou horskou do vesnice

pod

samým

stala se

Eisenstraszu,

-
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Eisenstrasz jest stediskem svobodnick5'ch osad rychty Eisenstrasské,
dvorce a samoty roztroušeny jsou po svazích obou pásem Hvozdu.

jejíž

Území nkdejší rychty svol)odnické pidleno nynjší obci místní, jejímž sídlem jest Eisenstrasz. Obec ta má 784 obyvatel v 126 domech.
Eisenstrasze postavena byla na poátku století XVIII. devná kaple
mešní ke cti Panny Marie Ržencové, jež rozšíena r. 1802, a r. 1806

y

tu lokalie. Nynjší kostel Poetí Marie Panny vystavn byl
úpravou vnitní, jsou
1824—1826. V kostelíku, prostikém stavbou
ti zvony, z nichž nejstarší ulit 1726.
Vvdejme se z Eisenstrazsu ku pensionátu Prokopovu po silnici,
která odtud nás dovede do nejjižnjší ásti okresu, jejímž stediskem

založena

i

jest

msteko

EISENŠTEJN. Jsme tu uprosted velebných hor, vonný vzduch
horský ovívá nám skrán. Eisenštejnsko náleží k okresu Nýrskému
teprve od r. 1899, jak podoteno hned na poátku této stati. Od polovice XVI. vku bylo to území sporné, na nž inilo nároky sousedn
království Bavorské. Hrabti rod Nothaftv, jemuž náleželo zboží
Eisenštejnské, všecky veejné záležitosti vyizoval u eské kanceláe
dvorní až do asu, kdy vypukla válka slezská, uznávaje tím píslušnost
Eisenštejnska ke království eskému. Pes to spor o území Eisenštejnské mezi echy a Bavory urovnán teprve 3. bezna J764 smlouvou státní, jíž piena krajina ta na píští asy korun eské. Hranice pak pesn vymena o rok pozdji. Událost tu hlásá meznik
s letopotem 1765, jejž spatiti možno na hebeni horském i)od horou

Zwergeckem (1360 m).
Stediskem tohoto pvabného koutku království eského jest
msteko Ruda Železná (Markt Eisenstein), jež leží pi A^elké Režné
u výši 774 m nad moem. itá 198 domv a 2600 obyvatel. K tomu,

povdno

a majitelích Eisenštejna, dlužno
na území les královských zízen dl a
postaven samokov. Zvána jest tato prvotní osada ,zum Eisenstein'
nebo také „Eisenbach\ Jií hrab z Gultenštejna, jemuž tehdy dostalo
se této ásti les královských, pronajal 1569 pasovským kupcm Konrádu Geiszlerovi a Melchioru Fiedierovi území toto, jež r. 1574 pešlo
v jich majetek. Ale již po pti letech prodali je eeni majitelé Jiímu
Krištofovi hrabti ze Schwarzenberka, pánu na Landsberku. Od r. 1676
panovali tu Nothaftové, po nichž ujal se v držení statku Eisenštejnského hrabcí rod z Klenové r. 1757. Václav hrab z Klenové pestavl
roku 1764 devný zámeek, který posta\il tu pedchdce jeho. Volf
Jindich hrab Nolhaft, jejž dlužno pokládati za viaslrnho zakladatele
Eisenštejna. R. 1771 dostalo se Eisenštejsko koujií Janu Jiímu rytíi
z Hafenbrádlu. po nmž drželi 'e potomci jeho. Až du r. 1809 náležela
co

výše

o

zakladatelích

dodati, že tu v X\'I. století

;!37

Eisenštejnská

farnost

k diecési ezenské. Msteko vzkvétalo ut-

šen zárove

s rozkvtem prmyslu skláského a ítalo r. 1772
již 1500 obyvatel. \' li-

stinách

z

r.

1

797 jmenuje

se obec Eisenštejnská

„mstekem dvorským"
(Hofmarkt Eisenstein).
R.

184t)

vymoženo pro

Eisenštejn poznovu prá-

vo kutací, ale nedošlo
pak ani ku pokusu o
nové dolování.

Roku

KOSTKLIK EISENŠ'I"EJNSKÝ.

1692 stála v

Fot. Fr.

Mrskoš.

Eisenštejn pouze de-

vná

Hrab Volf Jindich Xothaft z Wernbrrka vystavl na míst
nynjší farní kostel mezi lety 1727—1732.
Duchovní správu vykonávali tu mniši cislcrriáckho kláštera
v Gotteszellu bavorském. Fara samotná založena j)ri kostele, jenž
zasvcen jest Matce Boží Pomocné, péí a nákladem ryliíe Jana Jii^ího
kaple.

jejím

Hafenbradla.
Kostel jest zajímavou stavbou pdorys jeho má podobu hvzdy
o šesti cípech, jichž konce jsou odi^íznuty. Tím xzniká uvnit pt kaplí
trojbokých. v šestém uíatém cípu hvzdice jest kruchta. \'ž pista:

vna

r.

1777.

Nad kostelem klene se mohutná bá cibulovilá. |)odobná bá
kryje vž. Krov spoívá na vazb, provedené s nevšedním dmyslem.

Uvnit kostela zasluhují zmínky rokokoxý oltá hla\ni. obraz
Matky Boží Pomocné a barokový Kristus na kíži s Matkou bolestnou, dobré dílo ezbáské z poátku století XVIII. Devt mramorovvch
epitaf svdí památce len rodu Hafenbrádlova. Na jiném epitafu
teme tu jméno Matyáše Antonína Gerla. c. k. výbriho v Eisen-

Ti zvony pocházejí vesms z r. 1788.
pohostinným domem v Eisenštejn jest villa
Jana Tatzla, který se zvláštní pelivostí se stará, by zavítavším k nmu
hostm poskytl útulek a odpoinek nanejvýš píjemnv. \'illa stojí na
pokraji krásného lesa a má velikou adu
zaízených istých a
vzdušných pokoj. Pízemek s etnými prostrannými verandami zaštejn, jenž

zemel

Jedin5'm

r.

1761.

eským

pkn

ujímá restaurace

s

osvdenou

kuchvni.

—
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Železné náležejí sklárny, pila a nkolik stavení v osad
(Elisental) u hranic zemských. Osada tato itá 579 lidi
v 33 domích. Sklárna v Alžbtin jest majetkem knížete Hohenzollernského a jest nejvtším závodem druhu toho na Šumav.

K Rud

Alžbtin

Nádraží Eisenštejnské, jež

leží

naproti

Alžbtinu

pi druhem

behu Velké ezné, zaujímá 1000 m délky. Polovice jeho stojí na
eské, druhá ple jest v Bavoích. Rozhraniovací ára táhne

pd
se

napí

lesy,

budovou pijímací.

Odtud na východ
u výši 780 m nad

V

osada Debrnik
moem. itá 20 dom

leží

(Deffernik),

obklíená

a 227 duší.

Debrniku dala vystavti zámek s kaplí svobodná paní Marie
r. 1779. Jest to baroková budova o jednom pate
se stechou mansardovou a štítem, z jehož stedu vystupuje arký
o cibulové stíšce. V zámeku jest kaple, kdež chovají se ostatky
sv. Konstantina v oltái, nad nimž spatujeme olejový obraz Matky
Boží Pomocné a sochy šesti svatNxh. Cennou a zajímavou ozdobou
kaple a oltáe jsou drobnstky ze skla, domácí to v\'robky. Lid zve
tento lesní zámeek po zakladatelce jeho mazlivým jménem .Frauln
Liesel". Zámek debrnicks' jest nyní sídlem hohenzollernské správy
Eliška z Hafenbrádlu

TATZLUV PENSIONÁT
V EISENŠTEJNÉ.

-
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Pod Debrnikem leží pi samých hranicích zemských nad potokem Debrnickým sklárna a pila ve Ferdinandov (Ferdinandslesní.

tai)

se 72 obyvateli.

Od msteka Eisenštejnu na
obvvately v 75 domích a dvorcích

sever

porznu

ves Eisenštejn s 676
roztroušených.

leží

Vysoko do svahu stejnojmenné hory rozbhlo
Pancíi^e (Panzer\

jež

se 15

dom

osady

ítá 107 obyvatel.
Viktoria Zeithammer,
(Ursus Šumavský.)

OKRES KLATOVSKÝ.

LXXIV:

Pohlížíme- li za jasného dne s vrcholu Ostrého smrem severním
a vN'chodním do království, vidíme ped sebou jako na dlani
celou krajinu od pradávna Klatovskem nazývanou. Z okres nkdejšího Prácheiiska, jejž jsme práv opustili, jen skrovniká ást, pokud
není zaclonna horským pásmem Šumavy a jejími výbžky, tu a tam
prokmitá. Hluboko pod námi spje bystina mladé Ú hlávky mezi
soutskou Brcklem a Brennetem s jedné a hlavním pásmem
Šumavsk\'m s druhé strany utvoenou k NjTsku, za nimž spojena

tém

Chodskou klidnjším již tokem zavlažuje široké údolí
modré dáli rozeznáváme Hrku a vedle ní týící se
štíhlou ernou vž Klatovské radnice, sted okresu, jemuž tato staí
vnována. Kopce, jež cel>' tento malebný' obrázek v dáli jako rám
obmykají, tvoí vtšinou hranici tohoto okresu, vyjma levou stranu
panoramatu, která náleží již okresm Novokdyskému a Domažlickému,
s

Úhlavkou

]anovické.

V

za nimž vidíme v dáli vystupovati Tabulové hoe se podobající Pímdu
a ostatní amíibolitové homole Tachovské a Tepelské. Nejdále na obpásmo Rudohorské lze rozeznati. Úchvatný
zoru za jasné pohod\'
i

obraz, s nimž neradi se louíme.

Nenajde se také v echách tak hned kraj, jehož rodáci by lpli
na své hroud s takou píchylností a láskou, jako práv na Klatovsku.
Nejsou to žírné lány zlatými vlnami bohatých klas pohybované, ani
listnaté stinné háje, luhy a ovocné sady s jich smavými plody, jež by
té zvlášf vábily. Cestovateli jen tu a tam mihne se lesknoucí
jej k
hladina nevelikého rybníka neb stíbrná nit olšinami se proplétajícího
potoka. Již záhy na podzim kladou se mlhy na tento kraj a hustý
jich závoj asto po celé tj^dny brání slunením paprskm k zemi proniknouti, co tyto zatím plným jasem osvtlují výšiny blízké Šumavy

pd

-

340

-

a divají proniknouti až k pásmu Alp Solnohradských. Pda v nížinách ne zrovna z nejlepších, na vysoinách hubená s drobným kamením, jen žitu, ovsu a zemákm píznivou sklizeíi poskytující. Porznu na stráních již zdálí zvláštní sivou barvou rýsují se lada posetá
nesetnými balvany, ssunoucími se jako moeny do nížiny a z dálí
tot pastviny,
stádu odpoívajícího skotu a bravu ne nepodobná
u lidu všeobecn drahami nazývané, jež zvlášt za soumraku podivuhodnou, melancholickou náladovost vzbuzují. Tato vážná, dumavá nálada zejména na podzim, kdy zoraná pole do erných les se ztrácejí,
v tomto kraji více než jinde se pocifuje a na vnímavou mysl lidu

—

psol)í.

okres klatovský až na široké údolí Uhlavské pahorVN^ška pdy nad hladinou moskou obnáší 503;iS m.
Nejnižší a zárove nejsevernjší bod okresu jest pi výtoku Uhlavky
(36:^ ni), nejvyšším bodem vrchol Christenhofu (960 m) ležícího
tak jako nedaleký vrch Zahrádka (801 m) již na hranici okresu.
Mohutné tyto dva kopce patí již k výbžkm Královského Hvozdu
a tudíž k vlastní Šumav. Ostatní horské skupiny a pásma považovati dlužno za podhoí Šumavská, jež stýkají se s posledními výbžky
Brd ve výšinách Habartických a Úhlavkou a jjíloky jejími nabývají
\^

celku

je

Prmrná

katinou.

pirozeného rozhraniení v jednotlivé skupiny.
Tokem Úhlavky rozdlen jest okres na dv poloviny, menší po
levém a dvakrát vtši po pravém behu. Krajina po levém behu je
terén její je hornatjší
celkem nižší (prmrná její výše 473 m),

a

znané absolutní výšky. Zasahaji sem z okresu
Domažlického dva výbžky hornatiny Kdýské, mezi nimiž rozprostírá se široká, úrodná kotlina s etnými jednotlivými pahrbky a
osadami, a jejímž nejhlubším údolím protéká vodou bohat\'' potok
Poleiský. Nejvýznanjšími vrchy jsou zde Malý a Velký Kouvrchy

a

i

m

dosahují

(tyto

Pušperk

oba

v okrese Domažlickém, ale na samé

sic

se zbytky hradu,

vrch Bezpravo vi cký

již

hranici),

v lese Cikánovce

a vrch sv. Volíganga nad láznmi Chudnickými. u lidu Boifánek
zvaný. Souvislejší jest druhé, vyšší pásmo horské, bezprostedn nad
pravým behem Poleky se zvedající. Poíná se nad Vráží a již nad
Struhadlem dosahuje hbetem svým výše (^>'-) m ; o' ad lesnatý heben
alému Bítovu; za
stoupá k vrcholu Bítova (711 m) a skláni se k
kaplikou a studánkou sv. Blažeje vystupuje u rosted rozsáhlých
Majestátn spadá
(72-t //;
hvozd k Malé a Velké
severní strá tohoto vrchu do tsného údolí Balkovského, jímž proráží
cestu k Úhlavce. Proti Doubrav vypíná se z Bélesi zde
e j (69.5 m) s táhlým k východu se uhýbajícím
šovského hvozdu
hbetem. Sedlo u Chumské. pes njž vede silnice z Chudenic do

Doubrav

Poleka

i

Švihová,

oddluje

iej

od osamoceného

Ble

(708 m),

mocného

-
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soupee Doubravy, za nimž nejdál na sever zvedá se ješt Tuhost
Celé toto pásmo má délku 15 kilometr.
K pravému poii Uhlavy náležeji pi^edevšim svahy šumaxského
pásma Briickel-Brennetského. jehož jedna odnož u Dépoltic
vytráci se do údoli Thlavky nad Janovicemi. Druhá mocnjší odnož
Královského Hvozdu zavírá rozložitým Ch r s e h o f e m malebné

to

(598 m).

i

jímž protéká pod Briicklem

t

1

pramenící p o t o k
horské vymezeno jest
tokem J e e n k y s jedné a D r n o v v m potokem s druhé strany.
Poíná se horským sedlem u Sterneku nad Cachrovem, zvedá se
u Strážova a dostupuje nad Neznašovem svého vrcholu hvozdem vnenou korunou O u liš
(689 m), odkud mírným spádem u Týnce
koni. S tímto pásmem rovnobžn k severu táhne se od Zahrádky
vybíhající a velikým kruhem dolinu Bšínskou obkliující pásmo horské, petaté tratí transversální dráhy, jež uhání tu romantickým údolím
od Klatov podél Drnového potoka; nejvyšším bodem jeho jest

údolí Strážovské,

M

s

i

š

k

s

t

5'

(Dorstadtský).

Ti^eti

se

pásmo

1

t

Boudovka nad Ch listovém
Šumavského

(722 m).

Ob

tato

pásma podhoí

zasahují do okresu nejvniternji, dostihujíce svými sever-

ními svahy bezmála

již

samého katastru obce klatovské. Jihovýchodní
vysoina s kamenitými rolemi, slalinnými

cíp okresu zaujímá nevlídná

a tam jen oživená ojedinlými lesíky. Dráze transverpetíná, pekonati jest znané stoupání velikou oklikou
pod Rejskem a Tvrdoslaví než dostoupí nejvyššího bodu této planiny
na stanici Malonické; odtud opt mírnjším spádem sklání se trat
k úvodí íky Pstružné a s ní spchá dále k Otav. Od Chlístova

pastvisky,
sální. jež

tu

jí

Bernartic k severu nabývá vysoina Malonická rázu hornatého.
Zprvu jednotlivé kupy, ale od vrchu Drkolné (129 m) již souvislý horský hbet se silným spádem k západu tvoí zde pirozenou hranici
okresu. Hornatina tato svou geografickou polohou tvoí pechod
k Brdm. Na jejím vrchovišti rozkládají se farní osady Stoboice
a Habartice, mezi nimi ješt do nedávná stávala chudiká enkláva
Chuchelská, ze které zachovala se jediná chalupa, nyní za hájovnu
ostatní baráky skoupeny a rozboeny majitelem vkolniho
sloužící
panského lesa, aby lesnímu pychu pítrž byla uinna. Odtud rozkošná skýtá se vyhlídka na celý okres klatovský: na jihu sledujeme
celou formaci podhoí Šumavského, z nhož vynikají temena Svaloboru u Sušice, (v dáli horské massivy Ždánova nad Kašperskými
Horami a velebného Boubína za Vimperkem), Boku nad YelharAntigiu. pásmo hor Prášilských s Poledníkem a dlouhým
ti'^emi.
hbetem Plesné, k nám blíže již Brúckel, Brennet s tpytivou kaplikou
s\-. Kunhuty, Jezerní Stna a odtud dále k západu rozsochatina Ostrého,
mohutná kupa Oseku (Hoher Bogen) v Bavoích a velebného Cerchova, ped nimž hornatina Kdýská a kopce Chudnické. z nich

a

;

-
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obzvlášt vynikají Doubrava, Bolfánek, táhlý Hiej, Béle a Tuhost
nad Švihovém. K severu zastírají obzor \ýšiny nad Toníckým údolím
a výbžky Brdské, mezi nimiž rozeznáváme 'J"emšin nad Rožmitálem
na
a nedaleká temena Štdrého a Zelené Hory nad Nepomukem
východ ztrácí se obzor za Markytou nad Oselcem v pahorkatin
stredoesk5'ch a eskomoravsk5'ch dálavách.
veškeré vodstvo okresu klatovského sousteduje se
Pstružná protéká
k Úhlavce a touto odvádí se do Radbuzy.
sic na dvou místech územím okresu, ale znanjších potok odtud
nepijímá. Úhlavka (jinak Bradlavka) vniká do okresu klatovského
u Dubového mlýna pod Ouborskem. Klikatý její tok vine se odtud
nepetržit luinami smrem severovýchodním až ke Klatovské Hrce,
odtud opouští pánev prahorní a zamuje na sever do algonkických
bidlic a buližník. Pod Husínskou skalinou tvoí eka malé peeje,
;

Tém

íka

spje dále v silných zákrutech okolo Svroveské tvrze pvabným
údolím pod nkdejším hradem Komošinem k Dolanm, rozlévá se do
širokého, luinatho údolí Svihovského, jehož hrad ramenem mlýnským
obraývá a nad erveným Poíím okres opouští. Spád její od Dubového mlýna až po výtok z okresu obnáší vX m, na této cest pohání
12 mlýn, dv elektrárny (Klatovskou a Bezdkovskou) a mlýn na
kostní mouku v Janovicích. V hoejším toku žije pstruh a parma, od
pod VoleJanovic stává se pstruh vzácností, za to je hojnjší lipan
novský mlýn pstruh již zídka zabloudí, místo nho vyskytuje se jelec,
štika, ideji úho, mihule a stevle. V celku je eka nyní na ryby
;

dosti chudá,

a díve tak

behu

nebývalo. Jediným

vtším pítokem Úhlavky

k a. Prameny její u Mezholce a Lipky se
sbírající spojují se pod Jílovém v ilý potok, jenž v dalším svém bhu
k severu živen jest pítoky od Rudoltic. Pušperku, Luice a Slatiny,
tak že pi Liteiském mlýnu honosí se již znanou vodní silou: odtud
mní svj smr na východ a po krátkém bhu u Dolan vylévá se do
Úhlavky.
Daleko hojnjší jsou však ]iriloky Úhlavky po pravém behu.
U Janovic vlévá se do ni potok Strážovský. též Jelenkou zvaný.
Bystina tato vzniká z pramen na svazích Brcklu vyvrajících a
žene již od Msišt (Dorstadt) hojn pil a mlýn; až ku Strážovu
má jméno potoka Msištského, nad mlýnem Opáleckým splývá
s potokem tekoucím od achrova. \stupuje do širokého údolí Rven-

na levém

jest

P

o le

ského, žene historicky památný mlýn Harantv pod hradem Klenovým,
naež rozdvojuje se, protéká obma rameny msto Janovice a opt
spojena ústí pod mstem do Úhlavky. Proti ústí jejímu s druhé strany

vlé\á se do stok}' .mlýnské nepatrný potok Splský. Jelenka po celém
svém toku zachovává ráz horské bystiny, voda její jest stálá a na
pstruhy, okouny a drobnou havt potoní bohatá. Pobežní scenerie

—
této

íkj^

má

je
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nad míru pvabnii, jakož

i

krajina, kterou

íka

protéká

echách sob

rovných.
DrnovN' potok vzniká ze dvou pramen, z nichž jeden vytéká
z moálu pi stanici Malonické, druhý vyvrá v hlubokém klínu horském pod Tvrdoslaví a nádražím Nemlkovským. Potek obou u Ou-

málo

v

loha splývajících pramen slynul v dívjších dobách velikou hojnosti
vodní a udržuje se u lidu houževnat povst, dle které eka Pstružná
za strání Tvrdoslavskou ást svého vodstva odvádla skalními rozsedlinami a umlými prkopy do koryta Drnového potoka. Svdí
pro tuto možnost sic etné sejpy v lesíku pod nádražím Nemlkovským, kdež potek napájí dnes pstružný rybníek, ba uvádjí se
pro to
zprávy listinné, jednající o soudní pi 5 mlyná na Pstružné
s klatovskými, jimž upíráno právo vodu z eky k sob odvádti. Sesutím se skály u Tvrdoslav r. 1675 zasypána prý podzemní koryta
i

úi)ln.

ímž dívjší hojnost vody Drnového potoka ubyla.
zprávu tu otiskujeme, bohužel pramen,
z nhož

(Prof. J.
z

Prášek,

\'.

kterého

erpal, ve svém popisu okresu klatovského neudává.)
Drnový Potok nad Bšiny pijímá Bystinku od Hoáková,
0(,llud
tsným údolím podél silnice Eisenštejnské a trat dráhy transversálni udržuje smr severní. Sejpy neb hrbata, zbytky zaniklého
rýžovnictví ješt pod Vrhavi jsou patrný. Ped vesnicí Luby spojuje
se Drnový potok s potokem Moc hlinským, jehož vodstvo sbírá
se ze tí

potk:

tezmské h

S
Lubskou

o,

Ch

1

ís to

vského

a

Byster-

odvádí se nad jezem voda Drnového
potoka stokou klatovskou, která vedle úel praktických (mlýnských
fortifikaním. Pod mstem
k
a kanalisaních) sloužila mstu
opt s jalovým potokem spojen vlévá se pod Borem do Uhlavky.
Posledním pítokem Úhlavky je potok Tonický. Týž sbírá
své prameny na úpatí strání v okolí Hostie, protéká rybníkem Kydlinským. u inovse sesílen pítokem Obyteckým. žene mlýn; od Bolešin
dol protéká iuinatou rovinou, kde druhdy leskly se hladiny velkých
rvbnik obce klatovské, posléze pod lesnatou strání Kokšínskou vlévá

ského;

za tvrzi

i

se do Úhlavky.

spje od

úelm

Vydatným pítokem

jest

mu

potok Mcholupský; týž

Mcholupy spojuje se s poobec Mcholupskou a žene se dále

Biluk, protéká Petrovicemi. nad

tokem Nmick\'m,

zaplavuje

pod Pedslaví a okolo Makalova do stoky prostedního ze tí bývalých rybník obce klatovské u Toníka. Potok Nmický ve svém
toku napájí adu jedenácti rybník, jichž hladiny zvlášt z úboí nad
Nraicemi tpytným jasem odražených paprsk slunce podobají se
pásu kišfálovému.
Odlišného ponkud významu jest íka Pstružná, ana pináleží
již
úvodí Otavskému a s ní luní potoky jež napájejí rybníky JindiPstružná protéká okresem
chovické a nad Kolincem do ní ústí.

íka

-
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dvou místech; prameníc pod Svinnou na území Král. Hvozdu,
tvoí od Pošingrova dvora pirozenou hranici okresu až po achrov,
kdež založena na ni elektrárna. Odtud chvátá v území okresu prudIvým spádem pod vrchem Zahrádkou smrem východním, jiopohání
mlýny Zahrádeckv', Rejsk5% tee okolo zaniklého hamru. v Branikov
a pod Xemlkovem okres opouští. Za Velharticemi po druhé na
krátko vniká do území okresu, ale již za Tajanovem jej opt opouští
a spje dále k Otav s kterouž se pod Sušicí snoubí. Z [)ílok její
jediný potok Chepický. pramenící pod Christeihofem. jjrotéká
klatovskými okresem.
R3'bnikáství stojí na úrovni s jin\'mi sousedními okresy a na Ncikostatcích podnes vnuje se mu náležitá pée. Vtší rybníky jsou na
Chudnicku u Chocemyšle a Mezihoí pod Tuhostem; velkostatek
Mcholupskv udržuje prospšn nkolik vtších rybník. Z nejrozsáhlejších jsou panské rybníky u Jindichovic
hajský. zámecký a
ve vysoké poloze.
mlýnský, tento plošn v okresu nejvtší
již
Obec klatovská svoje kdysi rozsáhlé rybniní hospodáství obmezila
na blízké okolí msta a též panství Tvnecké pouze ást \clikého
svého rybníka pod Dolní Lhotou vodou napájí.
V ohledu geologickém pevládá v okresu útvar prahorní. Severní
pánev Chudnickou a krajinu Svihovskou pokrývají azoické vrstvy
praekambrické, prosté zkamenlin, s etn\'mi spilitickými výlevnými
horninami v podob rozsochatých kam5'k (u lidu zvané „škály"), jež
smrem severovýchodním pásmo\it postupují k Brdm rožmitálským.
Hranice praekambria táhne se po výšinách pímým smrem od Koryt
k Makovu. V pánvi Janovicko-Klatovské, která zaplavena jest v nížinách a pi potocích vrstvami diluviálním objevuje se žula ve tyech
variantách. Úzký její pás na jižním okraji stýká se na úpatí podhoí
šumavského s rulou, která odtud ovládá ostatní území klatovského
okresu. Hranice její postupuje od Hvizdalky a Klenového k Týnci
a V\'hoici, odtud dále na Sobtice a Stoboice.
Ú TSmce vyskytuje se v ložisku ruly zrnitý vápenec, který se
pálí v panské peci u Lorety na dobré vápno. Taktéž u Cachrova byla
až do konce minulého století vápenka v innosti. Rozsáhlé lomy vápencové u Ostetic, Bolešin (zde v opuštném lomu „na \rchá(li"
vyerpány a pece
krystah' vápencové) a Domažlikách jsou
pi nich opuštny. Žula, která se v menších lomech po rznu dobývá,
k zpracování pro velkou tvrdost málo se hodí; v mstském lomu klatovském obrábí se na dlažebné kosíky.
Na Sternecku u Cachrova kutalo se ped nedávným asem též
na tuhu, axšak s výsledkem nepatrn\''m, taktéž u Strážova vyskytuje
se tuha. Na stíbro bylo kdysi dolováno u Strážova a u Tttic. Ze
se v dívjších dobách zlato z jjotoka Drnoxho r\'žovalo, povdno

jen nad

:

a

tém

;

-
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b^io již nahoe; stopy této innosti shledáváme nejen na bezích potoka tohoto od achrova dol, ale na pítoku jeho Srbickém. Avšak
o dolování zlata na Ptín u Pedslavi dochovaly se zprávy, jakož
i

i

i

nepatrné stopy po nkdejších šachtách

štolách.

i

Úrodnost okresu klatovského je prostedn dobrá
pomry geologick\''mi a výškovými tak, že relativn nejvtší

a ídi se
úrodnosti

nižší pahorkatiny; odtud plodnosti ub\'vá stoupáním
vyšších pahorkatinách b3>vá již podnebí drsnjší, any mrazy
dodržují déle. Ve výšinách šumavského podhoí a výbžk hornatiny
Brdské, kde ornice je
splachováním astjšími dešti a stržemi
snhov\'mi, jest hospodáství rázu již pošumavského, tžícího hlavn
z chovu dobytka, pstování pícnin a žita, ana nedostatkem chlévské
mrvy pda jest hubená a krátkým trváním léta sklize teprve v záí

tší se doliny a
terénu.

Ve

mlí

Dle toho jeví se nejúrodnjší pda v naplaveninách nížiny
dolanské a švihovské, jež chránny v5'šinami horského
pásma Kdýského umožují vedle pstování všech druh stebelin pstování epy, zelí
chmele. Nejmenší úrodnost vykazují hornatiny
nastává.

klatovské,

i

i

Cachrovské a Plánické. Z ústav a spoleenstev, jež slouží zájmm
hospodáským jmenujeme rolnickou školu, okr. hospodáskou záložnu
a

hospodáské družstvo

s

vlastním skladištm,

vesms

v Klatovech,

pak etné záložny Reiffeisenovy po obcích venkovských.
Trhy na dobytek

souasn

trhy

s

výroními odbývané

a

hojn

obesíiané jsou nejsilnjší v Klatovech, Švihov. Janovicích a Strážov
skot který
husí

je

se

pihání je vtšinou plemene siemenského. Též chov
a vývoz jeho do Bavor a dále v dob podzimní je

znaný

rozsáhlý.

Vedle

hospodáství

polního

pée. Porosty zaujímají
zalesováním neúrodných

náležitá

dob

hospodáství lesnímu

i

22'27o veškeré
strání a pastvin

vnuje

se

pdy a v poslední
pomr ten sloupá.

Panujícími druhy jehlinatjTh les, jichž je 7'816 ha, jsou smrk,
sosna a jedle (porosty sosnové se menší); v listnat\'ch lesích (1'I5I ha)
pevládá buk, podízené jsou bíza, dub, javor, olše, osyka a modín.
na Klatovsku.
Typická stafáž potok a ek, olše a vrba, neschází
Pojmenování mnohých chlum vzalo pvod svj v stejnorodém druhu
na
pstovaném, tak Bor a Smrí u Klatov, Smrková hora a Chvoza to mnohá pojmenování zmnou
jová hora u Strážova, Javoí a. j.
Doubrava (dub dnes již
porostu v5'znamu dívjšího pozbyla, jako
jen poídku). Žaludová Hrka u Klatov. Zajímavá a charakteristická
Zápovd, Cikánovka, Opálenec,
jsou též pojmenování jiných les
vSpálenx', Vyhoice, Mýt, Dobrochovec, Husín, Oulišt, ížova, Bruskov, Ováck5% Škvaím, Samohrd, Pokrvadla (Pokrývadla), Držaly,
Vintí, Ptín a j.; nemén"
pojmenování niv: Na zvoncích, na bojišti
i

nm

:

:

:

i

—
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hradu Opálky), Bubnování, Vorlíky. pod hroby (u Rohozné) na
Flakavej, u lotrova, Jedovary, Vlice, na Víkách, v Kozlovech.
Co do rozlohy jest okres klatovskS' jedním z nejvtších v Cechách (poadem na pátém míst). VSí^mra jeho jest 41.500^0/ z toho
pipadá na ornou pdu 21.279 ha, louky a pastviny 8.750 ha, lesy
9.5(Á) ha, zahrady 471 ha; neúrodné a zastavené ploch}' zbývá 1440^0/
povahou jest tudíž okres zemdlský. Se sousedními okresy Plánickým a Nýrským tvoí politický okres klatovsk\ celek se vším
všudy 87.175 ha veliký. V celém okresu žije dle posledního sítání
(r. 190(») 42.820 duší v 5314 domech, z nich 41.62.3 ech. 1.143
(u

Nmc,

jiné národnosti 7.

Katastrálních obcí

je

místních

70. obcí

147.

Msta

Klatovy s 12.891 obyvateli. Janovice (1027 ob.). Strážov (1528)
a Švihov (1389); msteka: Chudenice (1117), achrov (f)04) a Polei
s píslušnými samotami. Nmecké jsou tyto
(582); vsí jest 140
osady Hynkovicc, Nmíce, Jesení, Bradné, Chepice a Onen Svt.
Obce smíšené .Mladotice, Bezí a Lehom, ostatní jsou eské. Jako
všude jinde,
na Klatovšt tenice národnostní v posledním ase pi-

jsou:

i

:

:

i

ponkud pomry politickými a psobnosti v\''Stednich poliinovník zejména v onch místech, kde bží o zájmy národního školství. Vlny politické mírnny jsou však nevyhnutelnými styky
obchodními, k emuž znanou mrou pispívá tržišt Klatovské, na

ostiiy se
lickX-ch

nž Nmci

z

krajiny Eisenštejnské jsou odkázáni.

Ostatn

horáci

n-

míry bodrý a velká ást drmolí eštinu jak mže.
Nemén vzmáhající se turistika úinné staví hráze rozpínavosti nmecké rostoucí návštvou severní Šumavy se strany eské, k níž vydatnou mrou pispívá dráha Plzesko-Eisenštejnská a dráha transversální. Oblíben\''mi stanicemi letních hostí jsou Chudenice. Bšiny,
Cachrov. Strážov. Luby, avšak poet návštvník pi nedostatku vhodných byt a obtížích zaopatovacích je dosud skrovný.
Ob\'vatelstvo okresu je pevážnou vtšinou katolické (protestant
po ídku) a píslušné do 11 farností: israelit ítalo se r. 1900 801,
z nichž nejvtší poet pipadá na Klatovy (-169), Strážov (42), Janovice
Znanjší obce židovské jsou též v Chlístov,
(47) a Švihov 46.
achrové a Bšinech synagogy a zárovei hbitovy nalézají se v Klatovech, Strážov, Janovicích, Švihov a Chlístov.
Lid vesnický odložil kroj svj, který v podstat se pidržoval
bžného typu stedoeského, již v polovin minulého století podobn
obyeje, obady. v\''roní obchzky masopustu (voraky") s kozou,
jen v pamti
koníkem a medvdem, s Luckou, se smrtí atd. již
starších se udržují a s nimi pomalu v zapomenutí upadají nkde ješt
udrželo se vyhánní arodjnic, vánoní obvazování stromk a velikononí sázení kížk do polí, chození Tí král, kolednik a Mikuláše.
Bohužel, že s krojem a obyeji lidu selského na Klatovsku mizí s po-

metí

jsou

lid

z

i

:

;

:

i

í

tém

;

-
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hospodáská staveni a na jich místo
šablonové pizemni domk}' cihlové s taškovým, bidlovým,
neb šamotovým krytem. Jsou vesnice na okresu, kde bys dnes marn
se shánl po nkdejšim typu devné chalupy s obvyklým srubem
(špejchárkem) naproti a málo již osad, kde podaí se zachytit fotografu
amateuru, nebo malii-umlci typickou chalupu s vysedlou valbovou
stechou nad pavlákou ve štítu.
vrchu

i

rázovitá jeho obydelná a

nastupuji

KLATOVY

(Clatovia, (ilatovia), královské msto, sted a sídlo
samosprávného okresu, polohou výstavbou jedno z nejkrásnjšich mst eských, rozkládá se na svahu k Drnovému potoku

politického

i

i

v prmérn výši 409 m nad hladinou moskou. Pi
posledním sítáni r. I9(X) mlo všeho obyvatelstva 12.891, poet ten
však v posledním desítiletí vzrostl dle soukromého šeteni na 14.000;
mezi nimi jest 469
dle vyznáni až na 553 žid a 81 evangelík jest ostatní obyvatelstvo katolické; v potu tom zahrnuta jest
místní vojenská posádka. Všech popisnj^ch ísel jest okolo 800,
o nž dlí se pibližn stejným potem vnitní msto, pedmstí Pražské s Korálkovern. pedmstí \'ídeíiské a íšské. Krom tchto píslušný jsou do Klatov sousední osady Beiíovy, Pihovice, Wiederkum
a Lažánky.
se sklánjícímu

Nmc

;

i

Pvod msta
o založení jeho v

svtlo pivodily.
okolí

ztrácí se v šer minulosti, do niž vybájené povsti
Hameršmídov kronice vyprávné spíše zmatek než
Nehled k tomu, že jak v míst samém, tak v jeho
i

nálezy pedhistorické (mohyly na Husin, u Ostetic a Toníku,

pak kulturní jámy u Widrkumu, Tajanovu a

neklamné svdectví
pohebišt z doby
prvokesfanské, v bezprostedním sousedství vnil-

vydávají o starém osídleni

pedkesfanské

a

krajiny,

tož

j.

v.)

rozsáhlé

KLATOVY OD ZÁPADU.

-
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mho msta odkryté zejm dokazuje,
znanjším místem trhovým a

že již v dobách onch Klatoxy
sídlem stejnojmenné župy. Pemyslem Otakarem II. dostalo se mstu privilegii královsk\'xh mst
hrazených, ale zárove, tak jako jinde,
nmeckých osadník. R. 1289
založen z nadání domácího mštana Konráda z Pomuku špitál a odevzdán k správ ádu Kížovník s ervenou hvzdou. V téže as dobé

byly

i

ádu

kazatelského na míst svrchu zmínného pohusitskými nastal ve správ msta
obrat; jako jinde, i v Klatovech nadvláda nmecká hned pi vypuknutí
bouí onch byla odstranna a klášter dominikánský mladší jeho
soudruh (klášterec) ve
samém zpustošeny, naež mniši odtud
vypuzení, uchýlili se do Plzn. Od té doby Klatovští úastnili se
piln s msty sousedními všech podnik a výprav strany podobojí
v jihozápadních Cechách jako vrni zástupci nového uení, pi nmž
vytrvali až do doby protireformaní. Založením jesuitské koleje r. 1636
založen též klášter

hebišt na

Chuchli.

Válkami

i

mst

jiispnim vrátivších se mnich staršího kláštera dominikánského
útrapami
podailo se v krátkém ase obrácení lidu ochuzeného jinak
SOleté války a etnými vpády nepátel ze sousedních Bavor opt do
lna církve katolické. ^" tom ase obnoven zašlx' klášter ádu kazatelského ve mst. R. 1751 stal}' se Klatovy sídlem nov zízeného
krajského úadu pro jižní polovici rozsáhlého kraje Plzeského, ale
r. 1849 krajský úad
zdejší za píinou nového rozdlení krajského
vyzdvižen; na jeho míst r. 1868 zízeno okresní hejtmanství pro
soudní obvod klatovský, plánický a nýrský. Snaha obce smuje
k tomu. aby pi jednání o nové krajské rozdlení Cech Klatovm
zase navrácen byl úad ztracený. Erb. jehož msto užívá od poátku
XIX. stol., vykazuje dva, orlem a lvem držené štíty: v levém stíbrná
vž v erveném poli (star\''. skutený erb mstský), v pravém vodorovné, erven a bíle šachované bevno, nad nim dva. jilci k sob
obrácené mee, mezi nimi písmeny
K
Z obecního jmní nkdy
dosti znaného konfiskací poblohorskou a astými nájezdy švédského
vojska velká ást byla ztracena; nemenší byly též škody zpsobené
mstu a obanstvu astými požáry, z nichž nejosudnjší byly požáry
r. 1689 a 1758, pi nichž celé msto lehlo popelem.
Pes to vše obec
dosud jest majitelem lesu Boru. Pokrývadel. Špitálu. Burek. Spále756'62 ha. Msto, jehož obyného, Vyhoic a Hu.sína v úhrnné
vatelstvo hledlo si ješt do nedávná vedle živností a emesel hlavn
polního hospodáství (povstné bylo pstování chmele v obvodu
msta), nabylo prodlením asu rázu msta pevahou prmyslového.
a

i

i

W .

výme

K

tomu pisply znanou

mrou

aerarní silnice

Domažlicko-Teboská

a Plzesko-Eisenštejnská. které v Klatovech se kižuji, hustá

sít silnic

okresních a kižovatka železné dráhy Diichcov-Plze-Eisenštejn s dráhou
transversální. Z prmyslových závodu obecních budtež jmenovány ply:

-

—
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nárna. jatky, elektrárna, dva mlýny a vzorné zaízený, výbornou pitnou
i

užitkovou vodu poskytující vodovod zízený

r.

I9(»3

nákladem 850.(X)0K:

ze

závod soukromých na prvém míst jmenujeme

(7

závod.

továrny na prádlo
bývalá firma F. A. Dattelzweig z r. 1857)
se siln\''m exportem do zemí východních a zámoských, v nich obživy
nalézá na sta žen z msta a okolí: chvaln známá je rozsáhlá strojírna a slévárna Leop. Schifauera. chemická továrna, dv parní pily,
sirkárna, továrna na lahvové záklopky, na vatové pikrývky, parní
truhláství, dv velké koželužny. dva parní pivovary, továrna na kávové náhražky, ti pérovny, které zamstnávají lid venkovsk}'- najm
v

dob

dv
od

2

nich

zimní a

nejstarší

znané obchody

obilní.

K tmto závodm

tiskárny, v nichž tisknou se místní t\'denníky
r.

1867) a

.Klatovské Listy", tyto od

Znan\-ch

úspch

dodlalo se

druží

se

„Sumavan" (vychází

1886.

r.

zdejší

pstováním

zahradnictví

dnes daleko vyhlášených klatovských karafiát. První, jemuž se podailo vypstiti tento vzácný druh kvtin, byl snaživý eskN> pomolog
Michal Bullmann. jenž spolen s Janem Pirnerem. pozdji s Jos.
Cechurou a K. Hajn\'m položil základ dalšímu odbornému jich pstování. V šlépjích jeho pokraovali pak syn Josef Bullmann, Matj
Spora, Ant. Sícha. Jan Celeryn. Jos. Walter a j. Hospodáským, obchodním a prmyslovým zájmm slouží penžní ústavy spoitelna
král. mésla Klatov, obanská záložna a okresní hospodáská záložna;
etné jsou též ústavy dobroinné, zdravotní, korporace osvtové, sdružení podprná a spoleenstva živnostenská, pedevším pak spolky
pehojnou mrou peující jak o zábavu, tak o zájmy stavové. Z ústav
vzdlávacích jmenujeme obecné školy chlapecké a díví s obvodo:

i

:

pobokami, mšfanskou školu pro hochy a pi
prmyslovou školu pro un. mšfanskou školu a pi

pokraovací
pokraovací
školu pro dívky, dvoutídní obchodní školu chlapeckou
díví pro
v\''mi

ní

ní

i

dvoutídní rolnickou školu,
c. k. vyšší reálné gymnasium reformní, pvodn g\'mnasium jesuitské,
založené ádem r. 1661. jehož správa po zrušeni ádu odevzdána méšfanstvem ádu benediktin emauzských; r. 1879 dostalo se jako
reálné a vyšší gymnasium do správy státní. Zmínky zasluhuje soukromý ústav školských sester de Notre Dáme, v nmž též sirotinec
mstsk}' a mateská škola, posléze soukromá, israelskou obcí vydržovaná obecná škola, dosud s vyuovacím jazykem nmeckým. Všeobecobchodnicky'

dorost,

nému vzdlání
úady

starávají

založenou

lidu slouží stále

r.

1908,

otevené museum. Zájmy veejné

ob-

okresní, vedle nich pošta, telegraf a telefon.

a

msto v podstat se nezmnilo,
stedovký ráz jednobudov až na malé vj-minky ustoupil modernímu vkusu a požadavkm doby. Nkolik dom na vS'chodní stran námstí, v ulici
íšské a vídeské uhájilo si dosud barokov5'ch prelí s malebnými
Vnitní

tliv5'ch
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štily

ješt

poru/.nu

:

hrolilý

|)r()lii()\-aný

i

\'

se spalujc.

ijorliil

dom p. 66 na námstí,

ním

nárož-

spatuje

se v zadní ásli d\'nra dvojí renais-

sanní arkády nad sebou. Nejstarší
památkou msta jest ovšem jeho
opevnní,

sestávajiei

dvojitých

z

píkop

hradel)níeh zdi.

a

parkán.

zachovaly se dosud v souvislosti celé strany východní a severní.
/ \ejk
ásti
strana západní; též
/ nicliž

i

dv

vnitní, vžovité bašty (.okrou-

hhce")

Za

to

stojí

ské: íšská
a

a

dosud,

bez stechy.

strženy byly ti brány

mst-

lubská r. 1841
pražská neb klášterská r. 18H7.
1835.

r.

Tudorys hrazeného
pravidelnost

mstí tvercov.
íiiliajíci

iihle

knstel

mých

hla\ni

kižuji

mimo

msta

msta

ív ti jeho

lice

lila\-ni

tém

úhl

vy-

nimi pravo-

ulice, s

se

jeví

moderního: ná-

obvodní, farní
tržišt

tém

pi

sa-

hradbách; z Drnového
potoka svedená stoka obtéká zá„OKROUHLICE".
BAŠTA Z BÝV. OPEVNNÍ MSTA KLATOV
padní stranu msta uvnit hradeb a
Fot. F, Vank.
odvádi \ýkaiy mstské, pi ni na
obou koncích mlýny. Ke \ sem zraí
se schéma mst královských. Otakarem zakládaných.
náleží dkanský
K i)ednim stavitelským památkám ve
a 1)0 utni chrám P. Marie, gotická stavba, jejíž poátky nedaleký
jsou doby založeni msta hrazeného. Z pvodní stavby zachovala se
jen ást Invalho presbytáe a zdi\o ?ái)adního prelí, taktéž základy
trojlodní sín chrámové, ve svrchní ásti pozdji pestavné. Nutné
Adenburka pírozšíeni kostela v N\'. stol. provedl mistr Linhart
stavbou píní lodi a nového chórového závru. z\ýši\' tuto ást znan
nad výši bývalého kostela. Živelní katastrofou zítil se r. 1560 krov
bylo nutno, tuto ásf zno\ a postaviti. Úkol tento vyklenutí nad lodi
konal domácí stavitel, mistr Antonín, kierý lod chrámoxé znova sklenul
po zpsobu stejnolodnich siní chrámových a ozdobil klenbu hvzdovým a sítovým žebrovím k údivu a potše souasných potomních
návštvník chrámu. Poslední,
zmny vykonány
již podízenjší
za píinou vzmáhajícího se kultu Mariánského obrazu vsunutím barokových empor uvnit a pístavbou kaple Olivetské zevn. Pes všecky

mst

/.

i

i

i

a

—
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vnjší poskytuje chrám ladný a psobivý celek,
adí dnes k pedním památkám domácího, stavitelského
umní. Velikým nákladem provedena b^da oprava chrámu v letech
1898 — t9C)8 vedením architekta Jos. Fanty, pi níž zejména prelí chrámovému dostalo se í umlé ruky sochae \^inc. A'osmíka nádherné
v\'zdoby této ped tím zanedbané a oprchalé památky hodné. Vidíme
zde nad portálem reliéfové obrazy Zvstováni P. Marie a v jednotlivých výklencích prolamované galerie s vimperky a fialami pes celé
prelí, vedené šestnáct poprsí apoštol a otc církevních, v jich stedu
sochu žehnajícího Ivrista. po stranách elného okna sochy vrozvstc
slovanských, ve štítu trnící Madonnu s budoucími cherubíny, nejvýše
alegorickou, mosaikovou nápl.
\'nitek osvtlen jest 21 okny s nádhernými malbami na skle, jež
vnovali jednotliví dobrodincové chrámu. Na klenb a stnách píní
tv

pístavby vnitní

i

jenž stavbu tu

lodi

století, pedstavující 16
spatuji se zajímavé fresky z konce
prorok starozákonních a obraz posledního soudu, na i)rotjší
l.=i.

poprsí

stran erby a symboly 4 evangelistu.
ostatní plochy doplnny novými malbami K. Klusáka. Oltáe a nábytek
jsou vesms cenným odkazem doby baroko\é, na hlavním oltái obraz .Matky

Boží klatovské, volná to kopie obrazu
ve švýcarskovlašské osad Ke. hojn
uctívaná-.poutníky z blízka
zdaleka;
na postranním oltái v5'born\'' obraz
smrti sv. Josefa od jesuitského malíe
Ignáce Raaba z r. 1747; pozoruhodný
je též oltá sv. Jana Nep. s mistrn
ezaným rozvilinovým nástavcem a
kazatelna z doby ranního baroku nai

;

cínová ktitelnice, dílo dcmiácího konváe mistra Pavla z r. 1526.

proti ní

V obou

elech píní lodi zazdny jsou
etné stedovké náhrobky z dlažby
kostelní
kolik
z

vyzdvižené,

náhrobk

len

mezi nimi nrodu Kristián

Koldina.

V

bezprostední blízkosti kostela

Bílá vž. stavba z roku 1581
(staré datum na rožním kameni), v postojí

zdjších dobách barokisována a zvýšena; prchod, kterým se pvodn
vcházelo do ohradv hbitovní, zdobí

,BÍlA VÍ:Ž- V KL.\T(:)\'KCH.
pot jar. Prouza.

—
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renaissanní osténí, jež sloužilo ped poslední opravou za obrubu
hlavního portálu dk. chrámu. Ve vži dva zvony, z nichž menší ulil

paso\ským zvonaem A. P. Jacominyem r. 1759.
s arkSem a renaissannim
Naproti Bílé vži stojí nárožní
prelím, v nmž za doby josefínské mli místní svobodní zednái^i svou
loži. Jdeme odtud na námstí. Ped námi zvedá se prelím do námstí
obrácený jesuitský chrám Poetí P. Marie. Imposantní stavba, vybyl

dm

znanými rozmrx' prostorovými, najm výškovými, jest pomníprotireformaní innosti v Klatovech, kteráž v osob povstného
missionáe P. Alberta Chanovského z Dlouhé \'si nalezla zde nad jiné
horlivého prkopníka. Piinním téhož a velikými odkazy Lucie Otilie
z Kolovrat,
rozené hrabnky z Martinic, bratra jejího Jiího Adama
místní šlechty
z Marlinic, Václava Heralta z Komburku a etné vkolni
konfiskoumožnna stavba chrámu a koleje pi
na míst
vaných pro vzpouru proti Ferdinandu II. Danieli Korálkoví z Tšínu a
dvanácti opuštných spáleniš. Stavba chrámu provedena mezi léty
1656—1671. ale protáhla se potom až do r. 1677. když byl kostel sotva
dostavný, ohnm pokažen. Stavbu ídil vlašsk\'', v Praze inný stavitel
Dominik Ursini; pozdji na ní nkteré opravy (portál a vrchní ást vži)
vykonal Kilián Ig. Dienzenhofer. Rád jesuit vydržoval pi kláštee
latinské školy a seminá.
Po zrušení ádu r. 1773 pešel chrám do
vlastnictví obce, kolej promnna v kasárny, seminá v divadlo, pozdji
v pivovar a jen školy pi chrámu ostaly svému úelu zachovány, pemnnjr byvše zprvu na nmeckou školu hlavní, pozdji na nižší realku
a posléze na školu mšfanskou.
Stavba chrámu
koleje, založená dle pravidel archileklury jesuitské pevn, jednoduše, rozmrn, patí k pedním toho druhu v Rakousku. Prelí, ádem toskánským a iónským provedené, vyniká lahodnou úmrností: pozoruhodný jest hlavní portál se sochou sv. Ignáce
a nad ní velkým erbem hrabat z .Martinic. ve v5'klencich sochy
svtc ádových. Dojem vnitku úchvatný: zejména psobivá jest
vzdušná a svtlá prostora stedu chrámu s nápodobenou kopulí. Délka
chrámu 49 m. šíka 28 m. výška lodi 23'40 m. kopule 26 m. Vnitní
výzdoba štukov\'m dílem a freskovými malbami lana Hiebla z r. 1716
ostala z nedostatku penz nedokonena. Pozoruhodné jsou etné boní oltáe, dobrá díla výstedního baroku, bohat ezaná kazatelna a
intarsovaný nábytek, dílo laika ádového Mích. Kollera ? doby kolem
z obou prelních vží.
r. 1720. Ze dvou zvon, zavšených na jižní
jest menší dílem pražského zvonae. slovutného Brikcí z Cynperka
nikající

kem

i

nm

dom

i

z

r.

1589.

povstné krypty, odpovídající rozstavb chrámové. Všech tl tu
such\'m vzduchem mumifikovaných je 200, vtšinou

Pod chrámem

rozkládají se

lohou a vnitním rozdlením

pohbených

a

vrchní

to

len ádu (mezi

hoslavený
ale též

rod

P.

vkolní

Alb.
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nimi též bla-

Chanovsk\-).

šlecht}^ a místních

patricijskych (páni z Kleno-

vého, z Guttenštejna, z Kolovrat,
z Janovic, rytíi Koové z Dobrše.
Píchovšti z Píchovic Wideršper-

kárové

z

Widršperka,

Bšínové

Bšin, Fremutové ze Slropic,
Horové z Ocelovic, Pernklavové.
Schulzové, Stránští, Kániti a j.)
Na nkter_vch rakvích jsou dosud
desky nápisové, jiné uloženy jsou
z

v

mstském

musei, vétšina však

nešetrností v letech minulých za-

šantroena a ztracena.
Ulice pi erné vži dli
chrám od bS'valé koleje (nyní kasárny dragounského pluku prince
Eugena Sa vojského . 13. kteráž
souasn s kostelem vystavna,
),

zaujímá celou její délku a která
obsahovala vedle klausur též do,ERNA VŽ'' A JE.SUITSKV KOSTEL
V KLATOVECH.
mácí kapli a refektá s pknš^mi
Vanék.
Fotštukovými ozdobami. zde pkný
portál s erbem Martinick\'m a
kutou míží ve svtlíku pipomíná štdrého dobrodince ádu Ježíšova.
Vehká budova vedle jesuitského kostela stízlivým svým zevnjškem nijak neodpovídá významu domu radního, byvši r. 1846 znesváena pestavbou svého nkdejšího, bohat lenného preH s dvma ozdobn\'mi štíty. Jen vrná její družka, strážce msta „erná
v?/ uhájila podnes svj starobylý ráz pes to, že pvodní nákladná.
mdí krytá
brzy po dostavní vže ohnm za své vzala a nikdy
víc již v té podob obnovena neb\da; poslední nehoda potkala \ž
1871. kdy krov její vichrem svržen byl do námstí (místo oznar.
eno v dlažb kruhem). Vystavna byla obcí nákladem 820 kop mezi
lety 1547—1557 od mistra Antone, stavitele dkanského kostela. V5'ška
její až do vrcholu 71 m.
Nad prchodem, po jehož stranách tesané
znaky cechovní, spatuje se staroeský orloj (díve býval ve štítu
staré radnice); uvnit velký zvon .\'ondra'' 3864 kg tžk\''. od roku
1557 tyikrát pelitý (po druhé r. 1.^59 od domácího zvonae Martina
I

I*.

bá

posledn r. 1759 v Klatovech od mistra A. P. Jakominyho
Pasová. S ochozu pro hlásného pekrásná vyhlídka na msto, ma-

Jindry,
z

—
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lebné jeho okolí a vzdálené horstvo Šumavské. Povstné vytrul)ování
noního asu na tri strany jako v nékteiých mstech posud zvykem,
zde se ješt ('hvalitel)n zachovává. Teplehndá patina žuiv. ze
které skládá se neomitnuté zdivo vže. je píinou, že vži ode
dávna íká se „erná". \' prvním pate vže je valené sklenutá kobka,
ve které vykoná\'áno liylo útrpné iiráxo; vchod do kobky je z malé
radní sín.
i

Radnice stavna byla souasn s Cer. vží. kdy poslední se
odehrávaly u nás boje mezi vítzícími ideami od jihu se rozpínající
renaissance a ztrnulými tvary dokonávající gotiky: ukázku toho vidíme na zbytcích z ásti zachované zadní, do dvora obrácené strany.
Pod

radnici jsou d\ojité sklepy nad sebou, spodní

tesané sloužily za žaláe.

\'e velké

radní

síni.

valené

\e

skále vy-

sklenuté, visi

podobizny panovník nmecko-rakousk\'ch poínaje Rudolfem Habsburským až do Karla \'I.. malované rukou rutinovaného jesuitského
malíe (bezpochyby Raaba).
\"edle radnice hotel „U bílé rže", v nmž r. 1771 císa Josef II.
penocoval, z kteréž píiny dosud visí nad vchodem íšský orel s letopotem výše udaným. V dom tom narodil se r. IH(i7 eský paedagog a pírodozpytec Karel Slavoj Amerling. jemuž ke cti \'sazena na
pamtní deska s podobiznou. Postupme z námsU do Klášterní
ulice, pojmenované dle b^-valého menšího kláštera rádu dominikánského ve mst. Z pvodního založení jen nepatrné zbytky po požáru
r.
1615 se zachovaly, na nichž zbudován na sklonku 17. stol. obnovený
klášter téhož ádu a pi
ze základu nový chrám domácím stavitelem Markem Antonínem Gilmettem avšak ani tomuto nebylo páno
dlouhého trvání, nebo dekretem josefínským byl r. 1786 vyzdvižen.
.Místnosti kláštera staly se pak útulkem obnoveného gymnasia pod
správou benediktin emauzskxxh a chrám propjován za skladišt.
Teprve r. 1866 kostel vyklizen a znovu upraven pro bohoslužbu gym-

dm

nm

:

nasialni mládeže.

V
v
r.

nmž

protjší

ulici

dkanské

hlásá prostá deska na obn()\ en(-m
Mšfanské Besedy, že \-

nm

se nyní nalézají místnosti

1759 svtlo

svta

první náš

noxiná

a

buditel

lidu

\'á(ia\'

dom.
uzel
.Matj

Kramerius.

Hned

se novjší budova reál. gymnasia,
mnozí mužové velikého ducha a osvtové
práce, na nž národ náš dnes s p\'chou pohlíží: slovutní uenci vdy
lékaské Pifha, Pavlík, Rubeška, Thomayer, Reinsberg. pední náš
právní uenec Ant. Randa, mineralog prof. Vrba. básník Jaroslav
Wchlický. elektrotechnik Kižík, historik \'anura a j. z i)rofessor psobili Smilovskjs Saska, Niederle, Podstatnj' a j.

ústavu,

z

vedle kláštera nalézá

nhož

v\-šli

tak
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Konec

tvoí s jedné strany zahrada všeobecn nemocnice
druhé strany budova divi méšf. školy. Jsme na obvodu hrazeného mstišté: levý blok ped námi, tak zv. Korálkov jest
dvr nkdy též Danieli Korálkovi konfiskovaný a jesuitm postoupen\\
Proti nmu zvedá se nová budova Okresního domu zr. 1906, dále
ulice

v parkánech,

Janovského monumentální budova mstské Spoitelny
král. msta Klatov, postavená na míst nkdejší tak
Votínské chalupy rodu Janovských z Janovic r. 1907 dle plán

pak pes
a spolu
zv.

s

ulici

.Musea

arch. Rud. Stecha.

se sbírkami

ratele starožitností.

usilovnou,
staše,

Museum

mlynáského

založeno

r.

1882 spojením sbírek

Dnešních

rozmr

jenž s vzácnou odbornou

uspoádání dosáhlo
tvrce Dra. Karla Ho-

a vzorného

více jak tvrtstoletou prací

ádu. Sbírky uloženy

mstských
sb-

mistra klatovského Fr. Junga, horlivého

svého

znalosti uinil

z

nho

ústav

prvého

pízemí vedle pírodnin z okresu
klatovského nálezy pedhistorické z mohyl na Husín, v Mytích
u Ostetic. ve Špitále u Tonika, Polece. a j.. historické památky ze
všech obor lidské práce, vdy a umní pokud t5'kají se msta a okolí,
jsou v 22 síních: v

rodák a spisovatel v Klatovech psobivších,
práva útrpného, prvotisk}', vazb}- knižní, sbírka
sfragistická a numismatická, památky cechovní, bývalých spoleenstev
a korporací, vedle toho etné obrazy míst historický památných, podobizny atd. \'
místnostech prvého patra nalézají se bohaté sbírky
národopisné, k nimž druží se sin selská, mšfanská a oddlení zemsoubor

innosti

literární

sbírka zbraní,

pedmty

I

I

MÉST.SKÉ

MUSEUM V KLATO\'ECH.
Fot. F.

Vank.

-
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prmyslové, roztídné na jednotlivé
ve zvláštní síni archiv a bohatá knihovna. Na chodbách rozvšeny obrazy a rytiny a rozestaven nábytek selský, rzné stroje, železné truhly, kuté kíže, mi^íže a jiné pedmty; svtlého sklopeni
délské, další siné obsahují sbírky

odbory,

užito za lapidárium.

Ped spoitelnou rozkládají se sady Komenského na míst b}'valého píkopu mstského, v jich stedu zvedá se oblopený horninami
eskými žulový pomník s bronzov5'm poprsím geologa prof. Jana
Krejího, naroz. v Klatovech, postavený péí akademického sdružení
„Úhlava'

r.

1901.

Obchzkou kolem bývalých mstských val pod koleji jesuitskou.
nyní v sady promnných, pijdeme na prostransl\i ped nkdejší
íšskou branou; zde stojí na všecky strany volná, modern zízená
„Sokolovna' s dvoranou, toho asu ve mst nejvtší; naproti
baroková kaple sv. Rocha vN^stavná r. 1728 na míst pvodní
kaple sv.

Ducha pi starém

Okružní
založený r. 1461.
r.

1289.

špitále

podél hradeb,
pijdeme posléze

ulicí

ádu

kižovnického, založeném

minouce

star\'

k „Chaloupce",

mlýn Píkopský,
prosté barokové

mst

zbudované na míst chalupy, z níž rozlétla se r. 1685 po
zpráva o zázran\'ch promnách na obraze Matky Boží zde chované.
námitek arcibiskupské konsistoe
Navzdor hlasm rozvážn\'ch lidí

kapli,

i

dkan

Jan Vojt. Stodlar u arcibiskupa Jana
Waldštejna. že naléhavé žádosti slep vícího lidu
bylo vyhovno a obraz u veliké sláv k trvalému uctní do hlavního
kostela penesen. Nával poutník od té doby rostl neobyejn, tak že
arcibiskup hrab Waldštejn založil r. 1689 k v5'pomoci duchovenstva
pi dk. kostele zvláštní kaplanství pod správou superiora, pro nž na
míst nkdejší školy mstské vystavti dal prostranný dm. dnešní
Superiorát pi hradbách za kostelem.
Obratme kroky k severu na Pražské pedmstí, ješt v XVIII. stol.
kláštersk5'm naz5'vané dle vtšího kláštera dominikánského stávajícího
v místech nynjšího mstišt Chuchelského. Klášter ten záhy po vypuknutí prv\'ch bouí husitsk\''ch domácím lidem byl vyplenn a rozboen.
Prodlením asu na pustém klášteišti vyrostly nové domy a osudy
starého kláštera upadly poznenáhlu v zapomenuti; etné nálezy koster
v tchto místech vykopaných vykládá si domácí lid správn lak, že
zde stával hbitov
ovšem že pvodem svým pohanský. Na prostranství ped starým klášterem byl ješt v prvé tvrti minulého století r\'bníek, do nhož shánh' se deštové vody z msta a
vS'chodního návrší; odtud námstí tomu podnes ostal název .na rybníku".
V minut dojdeme odtud na vyv\'^šeninu, na niž rozkládá se
hbitov klatovský' s nkdejší farou Svatojakubskou (p. 29.) a kostelem od pradávna stávajícím na hbitov spolu s kostelíkem Beránka
prosadil tehdejší

Bedicha

hrab.

z

—

kiatovsk\''
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Božího,

r.

1498

sv. Michala, též

Janem Koškou

pvodu

starého.

znovuzíízenv-m
z Tšínu
Z tchto tí jmenovaných

a kostelem
svatyii zbyl

druhé dv staly se r. 1783 obtí výbuchu
stelného prachu ve sklípku kaple Koškovské uloženého a pi boui
bleskem zasaženého. Zbylý kostel sv. Michala je prostá stavba s barokovou lodi a pvodním chorkem gotickým, k jejíž severnímu boku
pistavna bj-la r. 1632 ptiboká kaple dle zakladatele Móllerovská
zvaná, do zdi její vsazeny jsou náhrobník}' z kostelní podlahy vyzdvižené 1. Matyáše Kaffunka z Poborovic, primátora a potom nejv. rychtáe msta z r. 1584, 2. Pavla Kaffunka z r. \5^)4, 3. paní Dorotky
Kristiánové (jinak S\''korové) z Koldína z r. 1583, 4. Jana Strochovského z Tšínu z r. 1562, 5. paní Dorotky Holarové, 6. manžela jejího
Daniela Holara, oba ze XVH. stol. a j. Nco výš nad hbitovem katolickým rozkládá se hbitov obce židovské.
jen kostelík sv. Michala,

:

V MSTSKÝCH SADECH KLATOVSKÝCH.
Fot. F.

Vank.
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Opodál zvedá se Kesan o v ský vršek s barokovou kaplikou
muení Pán. hojn navštvovanou zejména v ase velikononim
zbožným domácím lidem. Ku kaplice vedou žulové schody vedle kíT

žové cesty ve stínu lipového stromoadí, od kapliky rozkošný výhled
na msto a jeho okolí. Pod vrškem prokmitá z tmavé skupiny strom
prastará lázefi pi povstné studánce Klát ovce.

Vdnjším ješt bodem výhledním je Hrka nad íšským pedmstím, druhdv zvaná Hrou Zaludo\ou. a do nedávná ernaiv se na

NADVORI STARÉ ZÁJEZDNÍ HOSPODY V KLATO\ECH.
Fot. F.

Vanék.

sosny. .Místní okrašlovací spolek zídil nad presbytáem zicekaple Promnní Pán
kostela sv. Anny,
XIV. stol. rozhlednu s arokrásnou vyhlídkou do údolí Úhlavky a na

ni jen

ninv
7.

b\''valého

pvodn

horské pásmo Šumavské. Na pokraji lesa zvedá se budova druhého
kostela sv. Martina, kdysi farního, nyní hbito\ ního pro osady pod
Hrkou na západ položené. Hrka jest místem všem Klatovanm
mil\''m, drahým; procházky ve stínu lesa. mezi nimi etné výhledy
na msto a jeho okolí, pohled na pásma horská, jež obzor v dáli zastírají — vše to láká staré, mladé, v útulná lato místa.
Staí hoví si
na etn\'-ch lavikách a pozoruji skotaivou mládež z cesty na cestu
pebíhající
párky kepk\>m krokem ubírající se kolem nich. zabrané
v tichS' rozhovor a mluvu štstím záících oi. Ba ano. jak mnohx- z nich
sám též zde svj románek zapedl a pise svého mládí vyzpíval a nyní
ta mládež vzpomínk\' na zlaté ty asy znovu z minulosti vyvolává.
i

;í(,0

Nemenší oblib. tší se
sady. které vším
l)rávem dnes nazvány býti
mohou chloubou msta. Sady
i

mstské
ly

založil

poslední

krajsky

hejtman klatovský, hrab Fr.
Merkandin na místé nkdejších pastvin, jež šlechetný ten
lidumil na obci k tomu úelu
vymohl, v emž byl vkolními
xelkostatkái úinn podporován darováním ušlechtilých
kvú a poli^ebného stromového
dorostu.

\'

krátkém

mnny ladem
v
s

rozkošn\''

etnými

ležící

ase

pro-

pozemky

anglick}'

park

prospekty, prome-

nádami a rybníkem, na nmž
labut a jiná vodní havf tvoi

Sted zaujímá

živou stafáž.

BÝV. K^\PLE SV. JANA
Fot. F.

NAD

Vank.

TYXCE.M.

kolonáda a

ped

ní

prostranný

pažit ušlechtilými kei, kvtinov\''mi koberci

Vdné

i

fontánou

oži-

potomstvo neopomenulo na podstavci umlé barokové
sochy bohvn Aurory vnovati zakladateli sad trvalou vzpomínku.
Ped parkem odbouje ze staré erární silnice Horaždovické mladší
trat silniní k Eisenštejnu. Zahájíme po ní další pouf okresem. V malé
pl hodin dojdeme kolem zaniklé továrny na stroje, pozdjší továrny
na lištv staré obce Lub. pvodního sídla vladyckého rodu Loubských
a Ježovských z Lub, jimž statek s tvrzí až do r. 15-14 náležely, naež
pestavbami
pipadly obci klatovské. Tvrz obývána je dosud,
setena pvodní její podoba; vodou z Drnového potoka napájené píkopy z vtší ásti se zemí jsou srovnány. Jezem pi ní zdýmá se
mlýnský potok klatovsk\', ostatek vody bží jalovým potokem dále
ku Klatovm podél zelných zahrad a nkdejších chmelnic. Nad ním
blá se íilialní. kdysi farní kostelíek sv. Mikuláše, dosud valy obklopený, do nhož vstupujeme bohat lenným gotickým portálem,
uvnit na hlavním oltái obraz sv. Mikuláše s pohledem na msto
Klatovy z poátku XVII. stol. Hospodái zdejší s nemalým úspchem
hledí si pstování zelí. Za Luby široké údolí lesními stránmi náhle
se úží; my hned z vesnice dáme se vozovou cestou pod Vyhoickým
kopcem do Lorety, oblíbeného výletního místa mezi lesy Týneckými
a mstskými, v nmž kaplika P. Marie Loretánské, vystavná r. 1711

vený.

a
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hrabnkou Barborou
podveer skehot

Nad Loretou v oboe, z níž ozývá
zvedá se lesnatý kopec se zíceninou
kaple sv. Jana Nep. Lesní prsek od kaple k jihu otvírá vyhlídku
na nedaleký zámek Tý necky, panské sídlo hrabat Kolovrat, nákladnou barokovou stavbu s mocným, do oblouku vypjat\'m risalitem
v prelí, jehož levé kidlo uvnit ostalo nedostavné. Nad zámkem
zvedá se cibulovitou báni krytá vž starého farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jižní portál kostela uzavírají ozdobné dveeje
s letopotem 1617, poáteními pismenami jmen Jana a Aleny z Wideršperku a renaissanními náplnmi. U\nit poutá naši pozornost gotická
socha Madonny na hlavním oltái a l)aroková cínová ktitelnice na
tech drápech se sdruženými erby Kolovrat a Hieserl. Ped kostelem obecná tytidní škola. Týnec je osada stará, uvádí se
v XIII. stol. mezi zbožím kláštera Svatojirského; ve XIV. stol. ujali se
vlastnictví páni Klenovští, odtud zván býval ,Týn pod Klenovým";
z pozdjších majitel Klenoyého Jií Harant z Polžic postoupil jej
r.
1555 Boivoji Rochci z Útova, na njž upominají dosud dva památné kameny v polích, jeden u silnice ped Týncem, druhý opodál
u samoty Rozpáralky s letopotem 1575 a erby Rochc. Od tchto
dostal se Týnec v držení Jana Wideršperkára z Wideršperka
od
r.
1624 náleží bez perušení hrabatm z Kolovrat, kteí z nho uinili
statek svensk}'.
Wchní správa panství skládajícího se z 13 dvor
nalézá se v Týnci, v Loret pak je sídlo správy lesní. V obci jež
ilá 446 obyvatel je též pošta a spoitelní a záložní spolek. \'rátíme
se. minouce lomy a pece vápenné u Lorety na silnici Eisenštejnskou;
projdeme spojenými osadami Maloveskou a Whavem, kdež obec.
škola a star\' pansk\- dvr a nedaleko za Vrhavem odboíme na
ovocnou aleji, vedoucí do panského dvora kdysi Kouskové Lhoty.
se

/.

Kolovrat.

bažantí,

:

ii
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ZÁMEK TVNECKV.
dosud vžovité staveni staré tvrze, naleževši v XVI stol.
ped tim sousedu klatovskému, po nmž
lid pivykl si íkati dvoru dodnes „erné
Lhotka pozdji jmenována,
krávy." Dvr pipojen r. 1687 k panství T\''neckému. Stará tvrzka
krí se v úvalu vysokého, lesem zarostlého Oulišt, za nímž leží vesniky Louany s hájovnou a Horní Lhota, kdysi zvláštní statek s tvrzí.
Hned za Kouskovou Lhotou jest zastávka transversalní dráhy Neznašov
a naproti pes silnici obec Radimov s jednotidni obec. školou. Dráhu
a silnici doprovází stále od T\''necké stanice až do Bšin Drnový
potok, -po jeho bezích objevují se zde elné sejpy rýžovnické. Ped
Bšinskou stanicí leží vesnice Kuzí, druhdy samostatný statek s tvrzí,
iny jsou pna níž v XVIL stol. sídlili Dlouhoveští z Dlouhé vsi.
vodištm rytíského rodu Béšín z Bšin. který se na rodné tvrzi
udržel až do XVII. stol., od r. 1678 pipojeny jsou trvale k panství Týneckému. Zámek, vystavný na míst staré tvrze na sklonu XVL stol.
byl pozdjšími majetníky, jimiž byli v XVII. stol. Koové z Dobrše pestavován a zejména uvnit nákladn upravován k té dob hlásí se
též domácí kaple v nárožním arkýi, sdružené erby Koc a Nebilovských nad portálem v 1. pate a otevené loubí severního, do nádvoí
obráceného traktu. \'ýchodní ást zámku slouží nyní za lihovar. Nad
zámkem zvedá se farní kostel Navštíveni P. Marie, jednoduchá baroková stavba ze XVII. stol., slouživší až do r. 1788 za mešní kapli zámeckou. Vlastní farní kostel, zasvcený sv. Bartolomji stával až do
svého zrušení r. 1788 na vysoké samot mezi lesy nad Podolím, piil
hodiny odtud vzdálené; zde opuštn od svých bývalých osadník,
zbavenx- krytu a oloupený o svj nkdejší šat odvaluje kámen po
\'e

dvoe

stojí

lanu Kouskovi ze Sobétiek,

a

Bs

;

-
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kameni ze svého tla; na holých stnách polygonáln zakoneného
presbytáe drží se ješt patky žebrového klenuti, po jehož troskách
krácMme, jen triumfální oblouk se štítovou zdí nad nim vzdoruje ješt
>;ubu asu. Ped portálem povaluje se stará, žulová ktitelnice. Z nkdejší osady zbyly již jen 3 chalupy, jediní to strážcové zašlého farního
kostela a osady jména dnes neznámého. Ze zrušeného kostela peneseny oltáe a nábytek do kostela ve vsi, s nimi
zvon, jejž dle
nápisu na
dal léta Pán 1579 po shoeni kostela sv. Bartolomje
nad Bšiny urozený pan Jindich Bšin a na Bšinech, léta toho
hejtman kraje Plzeského sliti a udlati nákladem záduší sv. Barlomje od Martina Jindrovic, mštnína a zvonae klatovského. Odtud
též pochází náhrobek urozené panny Anny Markétky Štoklínky. poslední svého jména a rodu, zemelé r. 1595, vsazenx- do zdi farního
kostela. V pamtní knize farní uyádí se obraz na hlavním oltái jako
dílo Sketovo, zda právem, to dnes na pemalovaném obraze zjistiti
i

nm

se nedá.

Bšiny
l)ošta

a

jsou

telegraf,

osada pokroilá: v míst jest stanice železniní.
obecná škola ptitidni; pro pknou svou polohu,

výhodné spojeni a lesnaté okolí staly se píjemným letním sídlem.
Za Bšiny údolí Drnového potoka mohutnou strání vrchu Bruskova
zatarasené uhýbá se k východu
v široké kotlin kterou železná
dráha, aby stoupáni pekonala, ve velikém oblouku kolem Rejska a
;

Úloh nkdy farní ves s kostelem
Petra a Pavla \e XIV. stol. pipomínaném, z nhož vystavna po
zrušení jeho r. 1785 nynjší s\''pka v pruském dvoe. TsnS^m údo'JVrdoslavi objíždí, leží stará osada
sv.

líkem mezi stránmi Svatobartolomjskou

a Zlomihlavskou, po které
nad námi supající vlak uhání k Malonické stanici,
dojdeme Podolí, malé vesniky se zámekem a deskovvm statkem.
Picházíme tak do krajiny drobn\''ch velkostatk, jichž majitelé, po-

v

znané

již

v\'ši

ZÁMEK BÉŠiNSKÝ.

^Haberfursti"'

véstní

ruce

(lan\-ch

si

jak

lid

podávají,
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íká, pes hlavu nkdejších svých podhustá jest jejich sít. Pláíi Malonická.
neveliká, má 6 takov\-ch deskovvch

lak

a

l<am jsme práv dostoupili,
statk, jsou to: Malonice s jednopatrovým

zámkem ze XVI. stol.
pozdjšími pístavbami, (nad renaissanním portálem teme jména
Zikmunda z Radova, Aleny z Drahobuzi a Ev}- z Widršperka, držiteli statku na po. XVII. stol., nco dále lindrichovice se zámekem vodou rybníka oplakovaným. kdysi majetku Janovských z Janovic,
Bernartice, nkdy sídlo Perglar z Pergiasu. Boíkov se zámekem, v nmž sídlil rod Pernklob z Senraitu, pozdji Enisové
mezi vrchy Gotthardem a Drkolnou.
z Attern. posléze Hradišt
odkudž daleký výhled k západu klatovské kotliny a na východ pes
hladiny rybník Xalžovských. Xa nkdejší tvrzi sedl ve XI\'. stol.
Oldich z Hradišt, v XV. století Bšínové. Mezi tmito sídly drobné
šlechty krí se osady Tršek, Stitež a vSluhov. a ernají se chumáky
lesík a oeší.
s

Z Bšin stoupá Eisenštejnská
krajina nab\''vá rázu horského.

silnice velikou oklikou k

i)i

silnici

ervenají

achrovu.

plody hojn
dvr a zámeek
se

Od Hoáková, v nmž panský
ernína, odbouje stezka, kterou lze v kratší

ovšené jeabiny.

dob kolem
hrobky rodiny Kordík na pokraji lesa dostihnouti výšiny Cachrovské.
hrabte

Jos.

Msteko ACHROV
moskou

hlásí se

obec však
den) jest

leží již
již

místní škole

eská

již

svou vysokou polohou 714 m nad hladinou
k osadám pošumavským. Obyvatelstvo je eské,
nejbližší osada Bradné (Bromenšinovou obcí Bezí nmecké

na hranici národnostní,

nmecká

a

dodává

vtšinu žactva.

škola obecní,

zámek

s

s

A' míst jest fara s kostelem sv. Václava,
panským dvorem a pošta. Xa staré tvrzi

rod Kanických z Cachrova, pozdji Rendlové z Úšova, v XVI.
Sofmanové z Hemrlesu, Fruweinové
Bohuchval z Hrádku, po
Podstatnou ástí tvrze bylo v kraji
z Podolí, Horové z Ocelovic a j.
oblíbené vžovité staveni, tvercového základu, dosud zachované,
k nmuž pojilo se panské obydlí dle poteby a vkus pán astji
obnovené a pestavované, jiosledn r. 1740 od Fruwein z PodoH.
Farní chrám jest stavba gotická s poiygonálním presbytáem a lodí,
sklenutou v X\'I. stol. do ií žebrových kížení. \'ž v západním
prelí jest pístavbou z r. i;i()4; ze zvon v ni zavsen\'-ch nejvtší
ulit klatovským zvonaem Mart. Jindrou r. 1576 |)iinním pana Jana
Bohuchvala z Hrádku. Opodál pi cest k Xemlkovu stával hbitovní
kostelík sv. Víta, severn od msta na panské louce kaple sv. Prokopa. Svatyn tyto byly dekretem Josefínským zrušeny a zmizely
s povrchu. ilá obec založila si v nové dob pi ece Pstružné, jež
ovlažuje jižní svah. elektrárnu k osvtlování a pohonu hospodáských

sídlil

stol.

nm

-
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Kdo je milovníkem pírody, sejde k Pstružné a procházkou
pod svahem 817 m vysoké Zahrádky podél i^iky a vesnic Zahrádky
a Branikova dojde za hodinu do Ne mlko v a, kdež obecná škola
a zámek, nyní sídlo povéslného nmeckého pedáka, tou dobou mistroj.

nistra Schreinera.

Od achrova

Pstružné až k sv.

Ann

dál pidružuje se silnice horního toku
fSeewiesen) v okresu již Hartmanickém; na
té cest projdeme nmeckou osadou Jesením a v pl hodin staneme
u dvora Pošingerova, který leží již na území Král. Hvozdu.
Kdo chce se pokochati krásnou vyhlídkou na pvabnou dolinu
Strážovskou. neopomene zajíti s námi na hodinu vzdálený vrch Chrisllhof.

V

malé plhodin dojdeme

z

achrova nmecké osady

Brailné

rázovitými horsk\'mi chalupami, odtud dále do Chepic a hned za ní
vstoupíme do lesa v jehož stínu kráíme k temeni 960 m vysokého
Christlhofu. Se skalnatého temene pohlížíme pes vrcholy vko-

s

smrk rozsáhlého lesa k blízkému pásmu Brucklu (.Vlslku)
a nížícímu se Brennetu. nad nímž t_ví se v dáli Ostrý. Pod námi leží
na sever dvr Christlhof. dále osady Mladotice, Nmice. Vite. ješt
dále Strážov s tvrzi Ojiálkou. za nimi zíceniny hradu Klenového
s blajícím se novým zámkem, v modru tone Hrka s vžemi Klaiovvitých

etz kopin Kdýských obzor uzavírá. Podivnou
náhodou obrysy balonu, plynoucího tiše v modrém etheru zjevily se
udivenému zraku našemu nad tímto úchvatným obrazem. Sestupujeme po lesní stezce do Nmic, odtud již otevenou krajinou kráíme k Božeticm, vesnici již eské a ve \Mtni dostihneme silnici
z achrova pes Bezí do Strážova vedoucí.
skými, až posléz
i

již dle jména osada starodávná, dnes msto s 1528 obyna rozhraní národnostním bezpená stráž; z bývalé nmecké
bez dlí a uitele.
menšiny zbyla jen upomínka na nm. školu
R. 1908 otevena v nové budov škola mšanská. Pro zdokonalení
prmyslu krajkáského v okolí ode dávna pstovaného zídila Národní
školu krajkáskou, kterou stát r. 1906
Jednota Pošumavská ve
pievzal do vlastni správy. V ásti msta, kde se dosud íká na Hradanech, stávala pomezní tvrz, pi níž vzniklo msteko jež dolováním
na stíbro v X\\ a XVI. stol. utšen vykvetlo a r. 1524 od krále
Ludvíka výsadami mstskými a erbem obdaeno bylo. Erb pedstavuje slinkovanou bránu mezi dvma vžemi, nad ní stelec s napjatým
lukem, pod ním šípem prostelená liška s ukoisténým bažanlem.

STRÁŽOV

\ateli.

—

mst

Farní kostel s\'. Jií stojí na píke k potoku spadajícím srázu.
Jednoduchá gotická budova má kamenný, hrotitý portál z konce XIII.
pozoruhodná je cínová osmiboká ktitelnice s rytými obrázky
stol.
sedmi svátostí z prvé ple XVII. stol.; ve vži, pistavné as ped
sto lety visí zvon mistra Jiljího z Plzn, s nápisem bezpochyby v dob
:

-
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protirpformaní pro závadn\' jeho obsah vypilovan\'m druhý menši
zvon je dilem klatovského zvonae Jana Fricqveye staršího z r. 1654.
;

O

stáí zdejší obce židovské svdí
z poloviny XVIII. stol.

i

synagoga,

zajímavá baro-

ková stavba

Od kostela otvírá se nádherná xyhlidka smrrem jihozápadním
do údolí potoka Msištského. na jehož konci blá se kostel Dépoltický. Tento kout pod vysok\>m horstvem Brucklu tvoí obraz úchvatné
krás}' a láká letní hosty v Strážov pi^ebvvající k astým a vždy
vdnvm vvcházkám.

UAZOV

S T\'HZ1 .(JFALKOU-.

Hranice okresu sáhají však jen nco málo nad Horní mlýn pod
Záhoi^icemi, kdež ervenají se pi bíchu Msištského potoka haldy,
množstvím step z muíli proniisen. zl)yiky lo nkdy zde stávajících
železn\'ch hulí.

Píznivé

pomry

drahoLni a zdravá

jjoloha místa

l)yly

píinou,

že Strážov stal se dnes oblííjenou stanici ferialních kolonii; piinlivá
obec postarala se též o pírodní koupele pod msli^m a zídila malé

mstské sady

i)i

silnici

Bšínské.

Okresní silnice ze Slrážova do Jano\ic hned pod mstem pevádí nás pes oba po'.oky. nco níže v jeden lok splývající; s výšiny
vrz O pálka, pi níž poproii nám zve ku krátké zastávce býxalá
\'ýznam tvrze dnes jen v její minuplužiií dvr panství byslického.
býti samostatným sílosti spuí\á, neb dá\no již lomu. co pestala
dlem svých pán. R. I4i)5 sedl na ni poslední rodu toho jména Hušek z Opálky, po
drželi zboží a tvrz Jan z Dražo\a. Skorové
z Malonic, 1.540—1544 Adam Lev z Rožmitála. dále páni z Lobkovic,
I

nm

-
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hrabata z Kolovrat a z Marlinic. Morzinové a j. Posléze
K. J. Palm pipojil Opálku k panství bystickému.

Tvrz ješt dnes poskytuje

manského v

zajímav\"

r.

1760

hrab

obrázek prostého sídla

nezmnné tém pvodní podob:

jen valy

a

ze-

píkopy

buky a ovocnými stromy. Tvrz skládá se ze dvou
rovnobžn\'ch, jednotvárných stavení, spojených na západ krátkým
nevysoká,
stojí
kídlem; severní trakt je založením starší, pi
tverhranná vž. vedle ní devné schodišt uvádí nás do prostranného
eledníku a spolu kuchyn v I. pate vže odtud tverý dvée otvírají se do nkdejších pansk\'ch pokoj, s jichž oken nádherná vyhlídka
ke Klenovému a Janovicm. Ve dvou síních spatují se na štukových
stropech erby: v západním hrabat Morzin, ve v\''chodnim, následkem
požáru od polou strženém erb hrabat Trauttmansdorff z roku 1698
až 1701. Pední, jižní trakt je ve svrchní ásti úpravy již mladší. Nové
panské stavení ve dvoe sloužilo za budovu administrani. Zde též
stojí mešní kaple sv. Anny. prostá baroková stavba s cibulovitou zvonikou, v ni prelitN' zvonec z r. 1721 udává spolu rok výstavby kaple.
Divoký, ohrazený sad pod zámkem byl v X\TII. stol. obrkou.
zarostly vkovit\'mi

nm

;

Od Opálky sestupujeme silnicí do údolí ku Klenovému. Po pra\é
stran kyne od beh Jelenky osada Rvná. kolem jejíhož mlýna
Dvoreckého (stávala zde tvrz zemanská) práv kráíme: vlevo pod
lesem v úvalu skrx^vají se vesniky Ondej ovice s nmeckou menšinou a H ví z dálka. Ze silnice odboíme k Harantovu mlýnu již
pod samým hradem Klenovým. Mlýn na svj as nákladný upomíná
svým jménem na rod Harant
hradu Klenového, kteí pi

nm

z

Polžic. v
založili

XVI.— X\TI.

držitel

stol.

erpadlo na vodu pro potebu

hradní.

HRAD KLENOVÝ s této strany skýtá nejvdnjší pohled ped námi
zvedá se bezprostedn nad údolím Jelenky píkrá, lesem porostlá strá,
na jejímž temeni 527 m vysokém rozkládají se rozvaliny vkovitého
hradu, nkdy sídla staroeského rodu z Klenového a Janovic. Hrad byl
založen asi v XIII. stol, neznámo kterým lenem rodu Janovských.
R. 1291 byl držitelem jeho Bohuslav z Klenového: z jeho potomk prodobroslavil se nejvíce Pibik, jehož iny válené, pikle politické
družný život všeobecn jsou známy. Týž zemel 1465 a pochován dle
jednch v dominikánském kláštee Klatovském, dle jiných v kláštee
dominikánském v Praze. \'nuk jeho Jan odprodal okolo r. 1509 hrad
vystídali se
Klenový Vilému Švihovskému z Kisenberka, po
v držení Zdenk Lev z Rožmitála. Adam ze Šternberka, Jií Harant
polovici hradu držel syn jeho známý cestovatel do
z Polžic, po
zem zaslíbené Krištof. druhá pak dostala se v spoluvlastnictví pošlosti z pvodních zakladatel. R. 1637 postoupen hrad, odúmrtím krá:

i

nm

nm
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komoe propacilý, hrabti Boíilovi z Martinic a ddictvím po
pešel na rod hrabat Salm. Šternberk. Morzin a
kteí, nesídlivše na hrad, nechali jej spiistnouti. Hrab Eduard Stadion z 'Jann-

lovské

nm

j.

v letech 1832 — 38 jal se hrad opravovali, ale
náklad upustil záhy od tohoto úmyslu a jen stavení v pedhradi k obývání u[)ravil tak. jak dosud se spatují.
hau-^en,

]);"()

držitel statku

velik\''

pod

Dáme se od ml\na Harantoxa vzhijru k hradu cestou, která ústí
samým již hradem do star. mírn stoupající vozové cesty od JaNad stykem obou

cest zvedá se pohrobní kaple posledního maHeintschla z Heinegg. jenž trvalou památku
steku Janovicm zanechal postavením obecné školy a železného
mostu pes Úhlavku svvm nákladi-m. I'e(i hradem stoji na barokovém
podstavci s erbem pán Klenovských pískovcová socha sv. Jana Xep.
novic.

jitele

Nad

hradu

m-

Feli.xe

obcí zvedá se daleko do kraje

viditelná

panská

sýpka.

k<ležto

na východním svahu hradního
vrchu kolem i)rostranné ná\si; kdysi bývala mstekem. Hrad sám
obklopen jest valy a baštami dotud z velké ásti zachovanými, nyní
lesem zarostlými. Vchod do hradu zatarasen obnovenou branou
s míží, vstup do hradu však laskavostí majitele vždy návštvníku jest
volný. Branou vstoupíme do pedhradí, promnného v sad. Panské
obyí po levé stran b\^lo v minulém století vybudováno slohem novogotickým na míst bývah''ch stájí a kulen: cestou vpravo pijdeme
obec.

ítající as 40 ísel, rozložena jest

Hr<.\D

KLENOVÝ.

-
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k hluboké, ve skále pod vži wtesané studni, do níž z hradu byl
pistup. Nad piedhradim strmi s kraje mohutná, kruhovitá bašta, nad
níž nkdy zvedala se mnohoiihelniková vž, prolomená kružbo\ými
oknv, za ní shlíží do parkánu rozvaliny prelí nkdejšího paláce
s hradní kaplí uprosti^ed. Pijdeme k vniti-ní brán, piléhající k stavení s renaisanními štíty; nad branou je nov upravená kaple s jehlanovou vžikou, za ni staneme ped velikou tverhrannou vží na

malém nádvoí, pístupnou vnjším

devným

schodištm.

V

míst-

do niž vkroíme, spatuje se uprosted v podlaze velký kruhový
otvor, jímž spouštni vzové do klenutého, tmavého vzení; odtud
vnitním schodištm stoupáme do nov upravenj-ch svtnic ve vyšších
dvou patrech a na cimbuí, s nhož utšená vyhlídka na všechny
Od vže vystoupíme po
strany. Pvodn byla hláska ovšem vyšší.
schdkách do vnitního nádvoí, kde naše pout koní: pod námi ssutinv spadaného zdiva, ped námi rozsáhlé stavení se sklepy, vpravo
zíceniny paláce s hradní ka])lí dosud žebry sklenutou — všude obraz
nosti,

opuštnosti a zaniklé moci feudální.
Opustivše hrad. naxštivime

starší sídlo

pán

Klenovsk\''ch.

JANOVICE NAD ÚMLAVOU. Msto má dnes 1027 obyvatel ve
288 domech, vtšinou pízemních, poštu, telegraf, ptitídní obecnou
školu a pi ní prmyslovou školu pokrao\'ací, elektrárnu, továrnu na
erbu má msto otevenou
kostní mouku, lihovar a válcové mlýny.
bránu s vží, pi ni s obou stran modrá, nad temenem stechy stí-

V

brná vlaje korouhvika.

Osada povstala as na poátku XIII. stol jako podhradí vodní
pvodního sídla rodu Janovic, jednoho z nejstarších v Cechách, který užíval v erbu šachované, vodorovné bevno. V jeho držení
tvrze,

až do roku 1674, naež ujal se vlastnictví Vil. Alix
Kolovrat; posléze hrab K. J. Palm pipojil je k panstxi l>ystickému. V XVI. stol. dobyl tvrze zle povstný Suda z Kenec a odiud
velké škody inil, až posléze ádni jeho msta spookolním
leným útokem konec uinila dobytím a rozvalením tvrze roku 1520.
Heman z Janovic a synové jeho Oldich a Smil byli horlivými pí-

ostaly Janovice

hrab

z

mstm

vrženci Jednoty bratrské, pro níž modlitebnu v míst zídili a udržoMsteku dostalo se od vrchnosti v XVI. stol. rozliných výsad
vali.
a svobod, v té dob obklíeno bylo i hradbami a zdmi, jichž stopy zacho\'aly se pi stavení p. 80. kdež dosud ,ve brán" se íká. Tvrz
stála v místech nynjšího hbitova, obehnaného dosud na severní a
i

západní stran píkopem, na jižní valem, kde pi hlubším kopání ješt
dnes objevují se stepy nádob s vlnitými rýhami. V XVI. stol. byla
již zíceninou, proež majitelé pesthovali se do pedhradí, nynjšího
panského dvora a tam pohodlnjší, dosud zachované jednopatrové

stavení k obývání

si

upravili

:

v
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tomlo

stavení

nalézá

se

vjezd

do

novjším ase zrušen. Xa stran východní
je mlýn a hospodáská stavení, naproti mlýnu ob\-dli šafáovo, z nho
vedla chodba do sklep pod starou tvrzí, avšak píchod k ní byl v polovin minulého století zazdn.
Farní kostel sv. Jana Kt. je prostá budova z doby ranní gotiky
s tverhranným, hrubými žebry do kíže sklenutým presbytáem, do
nhož z lod otvírá se hrotitý oblouk triumfální, v pedu rázovitým
obloukem vyložený. Vž v západním prelí je pístavbou pozdjší.
dvora, protjší vjezd byl v

Z Janovic rozbíhá se patero silnic: do Strážova, Nýrská, pes
do Domažlic, pes Rohozno do Bezdkova a pes Novákovice
do Klatov, od kteréž nad cihelnou odbouje silnice na Týnec; na
tomto rozcestí objeveny byly r. 1901 ti hroby z doby pedhistorické
a v jednom z nich široký bronzovv pás. což svdí o dávném již
osídlení této krajiny.
Nedalekému místu pi ece ješt podnes íká

Bharov

se .pod hrobama."

po které pijdeme i k místnímu nádraží, hned
nás po železném most pes Úhlavku a dále pes
dv její ramena, z nichž jedno žene vodu na bývalou papírnu, nyní
v kosíárnu pemnnou, druhé na níže položený ml\''n Markovský;
ped nádražím je malá osada Veselí a v ní zámek, jejž na míst
stávající zde tvrze vystavti dal dívjší majitel Filip hrab Stadion
z Tannhausen.
Nyní jest majitelem jeho pan Bedich Macenauer.
Stanice je spolená drahám transversální a plzeiísko-eisenštejnské,
které z Klatov až sem mají též spolené koleje ale odtud dále opt
se rozdvojují; dráha plzeská opouští okres pi nedalekém židovském
Silnice domažlická,

za

mstem pevádí

hbitov, transversální u Dubové Lhoty, vesnici, která rázem svým
upomíná již na blízké vesnice chodské a v níž stávala taktéž tvrz. Nejbližší stanicí smrem východním jest Bezdkov. kam z Janovic vede
okresní silnice pes Rohozno. Ped touto obci rozkládají se pi ece
valy starého tvrzišt vodního, o jehož minulosti ani v podání lidovém
ani v psaných zprávách zmínky se neiní.

Úhlavka zanechala zde znané náplavy štrkové, na jichž vrchních
bahniskách nyní prostírají se na míst moálišf a rybníku louky a
pole.
Z r\'bníka u Rohozné jen malá ást ostává zavodnna, velký
rybník nad Novákovicemi jest již drahn let na suchu a zb\'vají
z nho jen hráze a stoky, dle nichž uiniti si lze pojem o nkdejším
rázu této krajiny. Na nejbližších návrších rozkládají se staré osady

Dolní Lhota, Vacov, Lomec, Novákovice, Bezdkov, Koryta a Beovy, pi samém eišti mladší osady Vole nov. P oboro v ice a Kal.

mlýn

byla

pvodn

papírna,

jejíž

poplužní dvory; pi Volenovském panském
výrobky tšily se znané oblib a ilému

-

37t

—

odbvtu ješt v letech padesátých minulého století. Pi mlýn u Dolní
Lhoty zízena byla r. 1905 elektrárna.
žije dnes na 600 obyvatel; jest zde nádraží,
V
pošta, fara, ptitidní obecná škola, reiffeisenka, zámek a pi
pivovar a lihovar. Osada jest stará, v listinách pipomíná se již ve
X\V. stol. jako zboží pán z Rožmberka; v XV. stol. sedli na zdejší
tvrzi Bohuchvalové z Hrádku; pozdji dostal se Bezdkov Ptovi
R. 1555 koupí
z Risenberka a pipojen byl k panství Velhartickému.
získal jej erbovní mšfan klatovský Viktorin Pek, jenž domoha se pozdji stavu viadyckho dle vršku nad osadou pijal predikát „z Rímku."
R. 1646 rodu tomu Bezdkov zabrán a postoupen Jiímu Adamu Boitovi z Martinic. od ddicv jeho pešel na hrabcí rod Morzin. lilo
založili a sv\'m nákladem vystavti dali r. 1693 na blízkém kopci Rímku
vystídalo se na Bezdkov mnoho
kapli sv. Anny.
Od tch
rodu; nynjším držitelem velkostatku je Frant. svob. pán Korb z Weidenheim; jeho otcem Karlem vystavn byl nynjší zámek slohem
pseudonormanským na míst bývalé tvrze, z níž nkteré ástky do
novostavby byly pojaty. Kolem, zámku rozkládá se nevelikx' ale vkusnýpark. Bývalý farní kostelík sv. Anny slouží nyní za kapli hbitovní
Na hbitov jest
a spolu za hrobku nynjších majitel velkostatku.
pochován nmecký romanopisec Kristián Jindich Spiess, l-ývalý
úedník na zdejším statku, jenž zde zemel r. 1799. Nový' kostel farní
v obci vystavn byl z fondu náboženské matice r. 1902.
Dále k vý-chodu a již v katastru obce klatovské leží vesnice
Beovy, v dávných dobách zvaná Beiiovice. o níž známo, žer. 1228
patila mezi zboží kláštera svatojirského v Praze, pozdji pivtlena
k obci klatovské, která tu mla v XVI. stol. dvr a mlýn. Tvrz stávala na nízkém skalnatém v\'bžku v nynjším dvoe p. 3, kde se
dosud její zbytky zachovaly.
Krajina od Bezdkova na západ stoupá k výbžkm hornatiny
Kdýské. Na svahu vrchu Bítova leží ve výši 650 m vesnice Struhadlo, dále k severu Tttice s deskovým statekem, (ve dvoe
mešní kaple sv. Isidora), pod nimi obce Koryta a Tupadla se zajímavý'mi skalkami buližníkovými v lese nad samou vsí a ve vysokém
lese na Bzí, odkud lze vidti vrchol Javoru mezi Zwergeckem a
Ostrým a na jihovýchod zkomoleným Antigl, k severu Radyni u Plzn
a jiné zajímavé body. V Tupadlech jsou zbytky tvrzišt valy obklopeného, v nmž nalezla útulku panská hájovna s restaurací v let
hojn navštvovanou. Odtud po nové okresní silnici dojdeme k výše
položené obci Drslavicm, o nichž lze bezpen míti za to, že
byly ne-li kolébkou, tedy jist ástí rozsáhlého majetku staroeského
rodu stejného jména, jehož mocná vtev, nynjší hrabcí rodina
ernínv odtud dále na severozápad ovládá velikou ást pozemk

Bezdkov

nm

as

-

P
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klatovském a sousedním domažlickém. V Drslavicich jesL
a myslivna. již pi^isluší správa rozsáhlého lesa na Doul)rav. Silnice oklikou stoupá k \'éckovicm. osad ve výši 590 m
položené, jejiž no\á l)udo\a školní daleko do kraje \idilelná. pokud
se týe „zdravé" polohy, nemá tak hned soupee sobe rovného. Nkolik krok v\''še a dostoupíme sedla mezi vrchy Bítovem a Doubravou,
len ješt pohled zpt, abychom okáli úchvatným pohledem na Klatovy
a skupiny pohoí za nimi v dálce se ztrácející. Hned potom v právo
staneme u kapliky sv. Blažeje a studánky, pi které prý na kamen
odpoinul sv. Vojtch na své zpátení cest z íma do vlasti (tak
zde povst vypráví). Díve než sejdeme do údolí Poleského, odboíme na právo a hvozdem stoupáme k vrcholm Malé Velké Doubravy. Na skalnatém temeni jest triangulaní bod (724 m) stedoevropského mení s píslušným francouzským nápisem. Ješt ped nedávném byly lesy ohrazeny, nyní jest obora zrušena a
žije na divoko.
V okresu

pansky

dvr

i

i

zv

msteko pi

stejnojmenném potoku, má dnes
jies 600 obyvatel, tytidni obecnou školu, faru a poštu. Nejstarší
zpráva o osad iní se v listin kláštera Kladrubského z roku 1245.
Práv msteka nabyla Polen v prvé polovici X\'. stol. a spolu erbu:
v erveném poli stíbr}'pdskdku. Z bý\alé tvrze, jejiž osudy
])ipoutány byly k blízkému hradu 1'ušprrku. zacho\alo se pízemi
obytného, jednopatrového sta\ení pi bývalém d\()e panství chudnického, nyní p. Kl Již \e XI \\ stol. pipomínají se zde dva farní
kostely; starší a vtší \'šech Svatých ]Hi\o(ln .Matce Boží zasvceny'

POLEN, starobylé

k

\-

;

-

a
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chrámu byla barokisována; menši vedle
zajímavou gotickou zíceninou, jejíž tvercová
uprosted pilí, o njž opírala se žebrová klenba. Fara tohoto kostela ostala po XV. stol. neobsazena a kostel sloužil pak za
kapli hbitovní, jež posléze r. 1786 zrušena, propadla vlastní zkáze.
Pední ozdobou starého farního kostela jest jímavý obraz Madonny
malovaný na devné desce mistrem
s dckem na vedlejším oltái,
školy lombardské, na len as neznámým. Ve farní knize praví se,
že obraz pivezl v XVHI. stol. do blízkého Kobzova ml\'na vojín z Itálie,
odkudž dostal se darem farnímu kostelu. Zajímav5' jest
gotick}>,
bohaté profilovaný portál kostelní, nkteré náhrobky a zvon ve vži
roku 1525 ulit\'- plzeským zvonarem Jiljím. Nad mstekem rozkládá
se hbitov s kaplí sv. Salvátora, hrobkou to místních fará z r. 1789;
jich odpoívá tu osvícený knz, fará Viktorín Livora, jenž jako
v
kaplan poleský pstoval tu styk pátelsk\' s otcem slavistiky Dobrovským a zachoval nám mnoho vzpomínek z jeho života, jichž užil k svému
románu „Za ranních ervánk" prof. V. A. Smilovský; na hbitov tom
pochován i vjmikajicí esk}' tsnopisec Jos. Krondl, jemuž zde r. 1908
postaven pomník.
tvrt hodiny od Polen na sever leží osada Poleka, památná
tím, že se zde narodil r. 1796 esk_v slovniká Jos. Franta Šumavský;
u nedaleké ciheln}- vykopány byly etné popelnice a pedmty z doby
stojí

dosud,

nho sv.
lod mla

lod gotického

Markéty,

je

i

ad

pedhistorické.

Cestou podél potoka vzhru dojdeme v malé pl hodin za Polení
ke Kobzovu ml\^nu u malé osady Mlýnce, kdež poplužní dvr; odtud
po okresní silnici pes Zdeslav stoupáme okolo Hrky Zdeslavské a
zahneme na levo vozovou alejí na Pušperk, kdež velký poplužní
dvr panství ctiudnického. Hned za dvorem zvedá se lesem zarostlý
kopec a na
zíceniny památného hradu Pušperku. Hrad pvodn
Fuchsberg zvaný vystavn byl v prvé polovici XIII. stol., ale již ve
století XV. byl napolo zíceninou, kterou bez velké námahy Klatovští
r.
1473 na panu Bekovi z Ronšperka dobyli a úpln poboili. R. 1548
stal se majitelem Pušperka rod NebilovskN^ch z Drahobuze a držel jej
po celé století. Za nho vybudována b3da na rozvalinách kaple
sv. Václava, ale ani ta nemla dlouhého trvání a propadla po r. 1788
vlastní zkáze.
Z b5'valého hradu utajeného v hlubokém lese stalo se
idilické místo, kam pro jeho odlehlost málo kdy noha cizincova za-

nm

bloudí.

tuje

Od panského dvora smrem k Chudnicm celá krajina poskyvzorn spravovaného hospodáství s v\'Stavnvmi dvory, jež

obraz

navzájem pohodln5'mi. ovocn\'m stromoadím vroubenými cestami jsou
spojeny.

Všecky

pímo ped námi

v5'šiny

dokola kotlinu obklopující jsou zalesnny
z nejstarších v Cechách.

rozkládá se bažantnice, jedna

—
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se cestou vlevo po úpatí lesa k Bez pra vovicúm odtud
minouce po pravé stran vesnici Luici s pansk\'m dvorem,
staneme v pl hodin ped zámeckj^m parkem chudnickým v „Lázních". Název mista nese se k staré lázni u sv. Volfganga. pvodn
studánce pod kuželovitým vrchem, již pikládána léivá moc a k niž
daleka pout se konaly. Hrab Heman Jakub
ode dávnq z blízka
ernín (1659—1710) položil zde na míst starší kaple základ k noxrmu
poutnímu kostelu, jehož stavbu dokonil syn jeho Josef František
(1722—1726); pi kostele stávala až do r. 1782 poustevna. Nedlouho
l)olom kostel zrušen a r. I8IU rozboen; zstala z nho státi jen vž,
která nyní slouží za rozhlednu. Kuželovitému vrchu s vži íká vkolní lid Bolfánek.
Vedle vže nad žulovým balvanem, na nmž lid

Dáme

po

silnici,

i

stopy šlépjí sv. Volfganga. postavena r. 1772 kaplika. Pi
pod vrchem posta\en byl v ilech 1849 — 58 nový letní
zámek a pi
založen park, jenž hrabcímu rodu ernínskému

ukazuje
staré

lázni

nm

etní hosté a navštvovatelé parku a vkolních
les neopomenou navštíviti též botanickou zahradu v oboe
za zámkem, ve kteréž zejména v dívjších létech pstovány bývaly
vzácné druhy cizích rostlin,
strom. Budova staré lázn stojí

slouží za letní sídlo.

krásn\'ch

ke

i

dosud a slouží nyní za restauraci. V dívjších dobách scházívali se
zde v útulném kruhu osvty milovných hrabat Jana Rudolfa a syna
jeho Evžena Karla ernín z Chudenic mužové velkého ducha; azde místopisci Sommer a Watlerich. velký jazykozpytec Dobrovský, Palacký, hrabata František a Kašpar Sternberkové

st\'mi hosty bývali

Zejména Dobrovský v posledních trudných létech svého života
zde asto útchy chorého ducha a osvžení tlesného a ješt
do nedávná žil podivínský pan abbé v pamti star\''ch osadník.

a

j.

nalézal

Od Lázn vede
a kapli u sv.

kolébce a sídlu jedné

sv.

nás

Anny. okolo
z

cesta po kraji lesa k poetickému hbitovu

nho

pijdeme k prvním stavením msteka,
vtví rodu Drslavicv. Jsou to

nejstarších

CHUDENICE. V míst
Jana Kt.. star\'' zámek

s
s

12o0 obyvateli jest fara s kostelem
poplužním dvorem a pivovarem, škola,

opatrovna ádu škol. sester a záložna. Star\^- zámek slouží nyní za
administraní budovu panství a za obydli úednictva. Jest to prostá,
jednopatro\á budova na starxTh základech pvodní tvrze, která asto
byla
a k ní as v XVIL stol. nynjší severní kídlo s hlavním
vjezdem pistavno. Nad tímto vjezdem ukazuje se dosud památná
„andlská svtnice", ve které prý starému hrabti Humprechtu erní-

mnna

novi

r.

1601

zjevil

se andl,

aby

mu odchod

z

tohoto

svta

oznámil,

bylo v úkrytu ped
smrtí malinké pacholátko, jediná to živá ratolest rodu ernín v XIII.

erná kuchyka, v
stol.

níž

pronásledovaného.

dle

podání zachováno

Zámeck\'-

dvr

obklíen

jest

37.=í

hradební

zdí s

dvma

rondely a

šesti-

bokou baštou.
Zajímavjší než zámek je starý farní kostel sv. Jana Kít.. gotická.
jednoduchá budova, která chová ve svém nitru dosud nejednu vzácnou
upomínku na domácí rod ernínv, odvkých ochránc kostela. Pozoruhodné jsou pedevším staré a toho druhu u nás jediné freskové
malby na oblouku triumfálním s obrazy a jmény zakladatel rodu
ochránci tohoto chrámu
Drslava praotce rodu ernínv. Protivy
biskupa a sestry jeho blahoslavené Amabilie s píslušnými nápisy
z XV. stol.: na severní zdi presbytáe jsou vyobrazeny erby ernínv.
Ivateiny z Vopisku a Alžbty z Opálky, pod nimi obšírný nápis,
vztahující se k ochran všech v chrámu se nalézajících starých malování a psan5'ch vcí, jež však bohužel
i)es tuto výstrahu pec jen
namnoze porušení vzaly aneb zabílen}' byly. Na jižní stran choru
zazdn jest náhrobník Humprechta staršího ernína na Chudenicích
1601 s plastickým obrazem a erbem tohoto stateného r3'tíe.
z r.
vedle na stn visí tabulovx' obraz oplakávání Krista s kíže satého
i

:

i

ZÁMEK
,V

LÁZNÍCH'
u

CHUDENIC.

CHLDXICE.
/x
\y

/^

I

sy

sy
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konce XV. stol. Vzácnou památkou staroeské Tnalíské školy jsou
obrazy na hlavním oltái, jež byly souástí bývalé zavírací archy;
prostední obraz pedstavuje .Madonnu s díttem, jí po stranách sv.
Jan Kt. a Jan evangelista s |)ozadím ve zpsobe zlatohlavového koberce, na postranních kídlech znázornny sv. Václav a sv. Krištof;
na zadních stranách apoštol Ondej a Jakub u jehož nohou kleí vénovatel tohoto umleckého díla (bud Vilém nebo Jan ernín z ChuDle nápisu na bývalém podstavci tohoto oltáe, jenž nyní
denic).
zavšen jest na stn evangelní. malovány jsou tyto obrazj' r. 1505.
\e vži kostelní visí zvon s minuskulovS-m nápisem z konce XV. stol.,
druh\> s ním souasn\'- pelit byl r. 1852. V pokladu chrámovém chovají se dva barokové relikviáe vzácného umleckého díla. zlatý
stíbrný z r. 1737. dále stíbr}' gotický kalich a schránka
z r. 1726.
2

na hostie

z

r.

1670.

V

nejzápadnjším cípu chudnického Újezdu leží vesnice Chocemyšl (Chocomyšl), píslušná farou do Úboe. V míst jest pi velkém
rybníku fideikom. dvr se zámkem, pod rybníkem panský mlýn a šindelna. Dvr povstal spojením nkolika vladyích statk. Na míst
tvrze, na níž vystídalo se nkolik rod, vystavn byl v letech 1761—63
nákladn^í^ zámek, kter^' ale již po desíti letech vyhoel; r. 1831 zízen
z nho cukrovar, nyní jest jen z ásti obydlen panskj-mi úedníky,

úelm

ostatní místnosti slouží

hospodáským. Na návsi

stojí

slušná

baroková socha sv. Jana Nep., na jejímž podstavci erb upomíná na
b\'valého pána tohoto statku Frant. Ignáce svob. pána z Vunšvic,
který tuto sochu postaviti dal r. 1708.
Nejkratší zpátení cesta z Chudenic na Klatovy je po silnici pes
Slatinu, za kterouž vesnicí silnice vniká spolu s íkou Poleiikou do
tsného údolí, seveného vrchy Doubravou a protjším táhlým hbetem
vrchu ieje. jenž tvoí nádhernými lesy chránnou komoru na
nebohaté pánské honitby zejména srní má zde pirozenou, byt
ohrazenou záchranu a mže voln pecházeti z lesa na Doubrav do
Blešovského revíru na iejí, odtud pak pes úzk\'' pruh selsk\'-ch
pozemk u Chumské do rozsáhlé buiny na vrchu Bli. Po svahu
tohoto vrchu razí si silnice z Chudenic na Švihov cestu; jdouce po ní,
mineme v levo osadu Trní, kde na míst návsi leskne se nám
vstíc hladina znaného rybníka stoupáme dále podél buližnikovNxh
skalisek Krušce s jedné a skupiny devíti rozrušených velkých mohyl
,v Boku" s pravé strany k vesnice Chumské. vysoko položené
v sedle mezi Riejem a Blem. Jen na chvíli uvoliuje se zde lesnatá
krajina, poskytujíc dalekého výhledu na sever k Merklínu. Stakovm,
Horšovu Týnu k vzdálené Pimd a Tachovu, na východ pak k lesm
nepomuckým a plánick\'m. ale hned na to sklání se do údolí, jimž
Úhlavka od Klatov plyne dále na sever. Odbokou pod Bleskou

zv

i

;

;

i
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myslivnou sestoupíme k Málech o vu; nad osadou zvedá se Malechovská Hrka s pedhistorickým valiátm, z nhož ztruskovallé kameny tu a tam se dosud povalují. Cestou dále dojdeme do D o a n,
které již z dálí ohlašují se sv\''m farním kostelem a zachmuenou,
stechy zbarvenou, tverhrannou tvrzí. Dolany jsou osada stará, tvrz
zdejší byla kolébkou a sídlem vtve taktéž rodu Drslaviciiv pošlosti
Riesenberské, pánv z Doian; pozdji Msíkové z V5'škova po celé
XVI. století až do r. 1631 byli zde domovem. R. 1679 nabvla práv
vlastnictví bv'valá kolej jezovitv v Klatovech, posléze r. 1805 píivtleny byly Dolany k panství chudnickému u nhož dosud trvají. Tvrz
sama byla r. 1852 rozdlena a soukromým majitelm k obýváni po1

Z pvodního kostela jediná vž se zachovala, ostatek bvl
rozboen a na míst jeho v letech 1797—99 nová, bezslohová
budova z fondu náboženské matice vystavna.
Xad Dolany zvedá se na pravém bebu Úhlavky vysoká, borovvm
stoupena.
r.

1797

lesem porostlá strá, na

do konce XVIIT. stol. stával pustv
hradu je záhadná a velmi chudá,
ana první zmínka o
vyskytuje se v listinách teprve na poátku
XVI. stol.; ale již tehdy jmenuje se hrad jako pust\'. Píslušnost jeho
hrad

Komoš

í

n.

níž až

Historie tohoto

nm

k blízké tvrzi Svreveské svádí k domnnce, že jest Komošín pvodním sídlem rodu odtud se píšícího, spíznného s Dolansk\'mi, Svihovskymi a Chudnick\'mi pány. Dnes na míst hradu choulí se k sob
nkolik z trosek hradu vystavných chalup, opírajících se o nepatrn
zbytky hradního paláce, pod strání pak klape mlýnec Chudina zvaný.
Dolany s Komošínem v pozadí poskytuji pvabný obrázek, ponkud
melancholicky zladný zaniklými jeho tvrzemi.
Od Komošína pokraují lesnaté, Úhlavkou provázené strán pes
Sekr\-t

S

smrem

vre vsi.

jižním, až posléze

Ve Svrevsi

koní klatovským Borem

zachovala se podnes

nail vesnicí

založením mladší
než Dolanská a Komošínská, ale
ta pozdji rozprodána na dílce,
slouží njmi za píbytky nkolika rodinám. Dle zachovaných stavitelskj^ch známek byla tvrz založena jako vodní pevnstka v XV. století
do polokruhu a byl pi ní též pivovar se sladovnou vedle hospodáských stavení. Z držitel tvrze a statku nad jiné vynikl rod Jcníšk
z Újezda, z nichž první. Jan Jeníšek r. 1510 získav koupí statek od
svého strýce Jana Kanického z Cachrova, položil tu základ k potomnímu svému svých ddicv blahobytu a vhlasu, neb sám z mála
zaav, dovedl toho svou šetrností a rozšafností pes etnou svou rodinu.
že nikdy nestrádal, ale stále ješt pikupoval. Na jeho dobu upominají svtnice dnes ješt v prvém pate obývané s širok\'mi, kamenným
prutem na dv dlen5'mi okn\', ba snad devné schodišt s pavlákou
ve vnitním nádvoí. Man nám na mysl pipadá rušný život, jaký na
tvrzi zdejší panoval, kd\'ž okolo snaživého hospodáe mimo syna Vii

i

i

tvrz,

-
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léma ohánlo se ješt devt dosplých dcer, devt Mus, jak je u píležitosti satku tetí z nich, Voršily, nazval básník, humanista Tomáš
Mitis. Nikdo jiný než vysoce vážený a uený pan Jan starší Hodjovský z Hodjova a na epici — ovšem tehdy ženich již šedesátiletý
slavil na Svrevsi toto svatební veselí dne 3. srpna 1556 u pítomnosti pana Adama ze Šternberka a na Zelené Hoe a jiných svých
a pán Jeniškových pátel. Ješt nejstarší z dcer, Alžbta, vyvdala
se z otcovské tvrze, ale ostatní Musy rodné tvrzi pannenskému stavu
ostaly vrny. Po smrti Janov r. 1565 synové jeho hospodaili na
otcovské tvrzi a z nich nejdéle Burian, který zemev r. 1599 pochován
v kostele Stpánovickém. Z pti jeho syn nejmladší Pibík své bratry
jmním, dstojenstvím vkem daleko pedstihl, stav se královským
prokurátorem, purkrabím Karlštejnským, podkomoím, posléze
nejvyšším písaem zemským. Nemoha v tchto dstojenstvích na skrovné
Svrevsi pebývati, prodal statek jiné okolní zboží jesuitské koleji
klatovské a odsthoval se na své panství Beznické, kde u vysokém
vku r. 1651 život svj dokonal. Jezovité klatovští vystavli si v Svrevsi
též mlýn, z nhož stavení dosud se zachovalo. Chudnití páni, skoupivše tyto statky po r. 1805 zídili v Svreveské tvrzi vedle pivovaru
pozdji též prádelnu, ale oba ty závody nemly dlouhého trvání a

—

i

i

i

i

zanikly.

V severním cípu klatovského okresu uprosted lunatého,
kého údolí Úhlavky leží

širo-

ŠVIHOV. Msto samo svou prostou, jednotvárnou v^ýstavnosti,
jakou nabylo po velikém požáru r. 1865 neupoutá naši pozornost, za
to tím více vábí nás bezprostedn vedle nho stojící hrad nádhernou
svou silhouettou a sv\'mi ponur\'mi zdmi, byt ne úpln, aspo z vtší
ásti v pvodní podob dosud zachovan5\ Švihov byl od poátku

hradem vodním a jako takový nemá v Cechách, pokud se
a

pevnosti

velikosti

týe sob

rovného. Založen byl asi v XIII. stol. jak
se podobá již v tom rozsahu, jaký ješt dnes na
vidíme, ale
teprve v druhé polovici XV. stol. dal mu Puta Švihovský podobu
nádherného, panského sídla vj^budovánim vysoké vže, v\'stavbou
kaple a bohatou kamenickou výzdobou obou palácových stavení.

nm

V

rodin

pán

z Risenberka ostal hrad od svého poátku až do r. 15-Wi,
schudlých pán Švihovsk5'ch získal jej koupí Heralt Kavka
z ían, ale ne na dlouho, nebo již r. 1598 uvázali se v jeho držení
ernínové z Chudenic, jimž až dosud náleží. Po ticetileté válce hrozila Svihovu úplná záhuba, ml býti z vle cis. Ferdinanda III. s mnohými jinými hrady esk5'mi poboen, aby neposkytoval nadále vítané
záchrany cizím nepátelm. Osudu tomu sic ušel, pece ale poboena

naež od

byla pední brána,

strženy

obranné pavlae a podsebití a rozmetány

-
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S\'IHOV OD
Fot. H.

SEVERU,

Hahn.

vnitrní hradby a kruhovité jich bašty. Od tch
Z vlši rásti vnjši
dob hrad ncohývaný scházel a byl by snad zašel nadobro, kdyby
vrchnost nebyla jej upotebila pro jeho výstavnost a pevnost zdiva za
jen
sýpk}'; pi tom ovšem tak mnohá cenná památka pišla v nivec,
tak uchován byl památník bývalé slávy pcti úplnou zkázou.
i

a

K opevnni

hradu sloužil pedevším náhon z Uhlavky, kterým
voda na mlýn ped hlavni branou, kdysi pansk\',
nyní soukromý. Z tohoto náhonu napájen byl vodou široký píkop
obehnaný na jižní, východní severní strané dvojatou zdí, etnými baštami sesílenou a hájenou. Ped vlastním hradem bylo prostranné nádvoí, oddlené od hradu širokým a hlubokým píkopem nyní zas\^paným. pes nj vedl pvodn zvoditý. nyní zdný- most do hlavní
brány pod vží.. Nádvoí obklíeno bylo tak jako dnes do oblouku staveními pro ele, stájemi a klnami, zvení vodou širokého náhonu
oplakovanvmi a tudíž nepístupnými. Píchod do tohoto pedhradí
hájen bvl od msta vží nad branou, na protjší stran okrouhlou
baštou Kašperkou a tak zvanou Bílou baštou. Hlavní branou ve velké
vži vejde se do vnitního parkánu, obkliujícího vlastní palác vyjmouc
ást po levé stran, kdež bylo jednopatrové stavení s velkou síní
pate, nkdejší to eledník a zbrojírna, za nimi zachovala
v pízemí
se až podnes tak zvaná ervená bašta (od krytiny prejzové pojmese dosud pivádí

i

i

-

HRAD

3f!l

SVIHO\' OD
Fot. H.

jihu.

Hahn.

novaná) a v ní klenutá scdnice. nkdy píbytek starého pána Rianského s hojnými zbytky nástt'nn\'ch maleb z konce XV. stol.

nmž

se
Ped námi zvedá se v\'soká zed spojovacího traktu, v
nalézá schodišt a chodba, z niž na koncích vedou dvée do obou
soubžných, v základech obdélníkových palác a otvírají se okna do
vnitního nádvoí. Pízemní místnosti obou palác, vesms klenuté, ob-

sahovaly skladišt a komory, v levém byla kuchyn a jiné pro eled
urené svtnice; pod nimi všude rozprostírají se sklepy. Místnosti hoejší obývány byly pány a jich hosty a byly v prvém pate vesms
kížovými klenbami bez žeber opateny, ve druhém pate byly však
stropy trámové neb táílované. Jižní palác, jehož pízemí datuje se ješt
z pvodního založení, má v prvém pate dv velké sín, jichž kížové
klenby opírají se o pilíe voln uprosted stojící, nad nimi byl velký
sál, nyní pustý; ze síní v}'Stupovalo se na záchodky, zvení obezdné,
dole otevené, tak zv. pevity. Severní palác honosil se vnitní úpravou
nádhernjší: na stnách dosud spatují se zbytky malovaných znak
a figur, na klenbách ržice; byl> zde dv velké sin panské a na
druhém pate jediná
konci komnata pro paní, tak zvaný fraucimor.
veliká dvorana rytíská (nyní podlahou ve dv obilnice nad sebou
promnná) byla na stnách i na stropech zdobena malbami. Na st-

V

-
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nach byly obrazy obsahem mythologické, zásti ješt viditelné, pod
nimi nmecké nápisy vysvtlovaly píslušné dje: v ele spatuje se
veliký' íšsky orel, pod jeho kidly erb pana Híanského a manželky
jeho paní Kateiny ze Šternberka, na dvou místech letopoet 1581
udává dol)u tohoto malováni. Z prvého patra tohoto kídla pijde se
po vnjším schodišti do zámecké kaple, pvodn zasvcené P. Mazvláštní, nad vodním prplavem (pozdjší kuchyní) a
rii, která tvoí
tverhrannou baštou vybudovaný- pístavek z doby Ptovy. Krásná
sítová klenba této kaple byla zohyzdna otluením kamennvch žeber,
tak jak se dnes jeví živ na pamf uvádí nkdejší svou nádale
hernou úpravu. V západní ásti tvercové lodi opírá se o dva ozdobné
sloupy empora. na jejíž poprsní spatují se malované erby pana Jindicha Puty Švihovského. jeho manželky Uršuly knžny Mnsterbergské a jinxxh knížecích, sním spíznných rod: na dvou deskách
pod tmito erby dovídáme se z latinského, minuskulového nápisu, že
dílo to dal zhotoviti Puta z Ryzmberka a ze Skály, pán na Rábí a
i

Švihov, nejvyšší sudí království eského

1489.

r.

Xa

stn

jižní

spa-

tuje se freskový obraz sv. Jií, draka potírajícího. \ jehož pozadí poznáváme vyobrazení hradu Švihová a menšího hradu Skály u Peštic
v té podob jakou mly v dob vzniku malby. Z bývalého hlavního
oltáe zbyly zde již jen tyi poprsí otc církevních, velice cenné ez-

by plné charakterisující

tá

zbyly jen

Pozoruhodné

živosti

obliej,

kamenné mensy oltáni
jest též žulové,

pes

4

m

s

dvou boních olz druh\''ch
pvodními nápisy nad nimi.

vysoké sanktuarium na stran

kamennou soškou zbiovaného Krista.
Jdeme-li od nádraží švihovského do msta, tu hned pi vstupu do
nho povšimneme si skrovného, gotického kostela, upraveného po
jeho zrušení r. 1790 na jednopatrové obydlí p. 18. Jest to kostelík
evangelní

s

sv. Jana evang. jako špitální .sub castro Svihov'" již ve XIV. století
v listinách asto pipomínaný- Stavba jest však pvodu pozdjšího.
v mnohém píbuzná s kaplí hradní a taktéž od pana Puty z Riscnberka, jemuž píslušelo právo patronátní nad špitálem r. 1504 vybudoza stodlku a honosí se
vána. Lod kostelíKa slouží nyní za klnu
dosud krásným sítovým klenutím; v presbytái jest obydlí, v jehož
i

prvém pate obdivujeme se neporušenému hvzdovému klenutí, jehož
kamenná žebra sbíhají se ve dvou svornících. Takovým nádherným
stropem ne tak hned útulný píbvtek malomštáka mže se honositi.
Na druhém konci msta pi erární silnici, která mstem prochází,
spatuje se farní kostel sv. Václava, gotická budova ze XIV. století,

dob pináleží oprnými pilíi obstoupený presbytá, jeho vnitní klenba a zdivo lod, se zazdným portálem na stran severní.
Úprava lod a vž v západním prelí jsou však již díla baroku
z XVIII. stol.

kteréž

—
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Ped mstem

na skíilnalém návrší píke spadajícím k Úhlavce
uprosted hbitova kostelík s v. Jiljí ve XIV. století vlastním
kostel sám svým založením hlásí se ješt
faráem obsluhovan\',
k románské dob a povstal as na sklonu XII. stol. Skrovné stavení je
chórem zvedá se strmá prejzová
bez vže, nad tvercovou lodí
stecha, vnitek osvtlen temi kružbou okrášlenými okny — vše to
ze XI\'. století. Starší jest však kaple P. Marie, tulící se pod spolenou
stechou k jižnímu boku kostelíka; valená její klenba a okénko za
oltáem prozrazují její ješt románský pvod. Na oltái v této kapli
stojí pkná gotická soška Madonny.
stoji

a

i

Na úpatí návrši Svatojiiského prostírá se star\' hbito\' židovské
obce se zapadlými náhrobníky; ve
mají mimo to židé svou
synagogu.
Obyvatelé Švihová živí se vtšinou polaením a drobn\m emeslem. A' míst jest sedmitídní obanská škola, záložna, spoitelna,
poštovní a telegrafní úad. Xa radnici uschovány jsou majestáty císa
Leopolda I.. Karla \'I., Marie Terezie. Josefa II. a Františka I., dále
výsady a rzné listiny, nejstarší z r. 1501. Ve znaku má msto hradbu
i

mst

.'-'jíížsssi^ass

J
TUHOST U ŠVIHOVÁ.
Fot. F.

Vank.

-

dvma baštami, mezi
ke o tech kvtech.
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nimi dole o hradijy

opený

štít.

v

nmž

ržový

Nad Švihovém jako strážcové pnou se veliké horské kužele
a nižšího Tuhošt (598 m), na nmž spatují se zbytky ped-

Ble

val nevelikého objemu. Ve vzdálenosti as pl hodiny
od Švihová zvedá se nad behem Úhlavky nevysoký koi)ec,
jehož si majitelé hradu Švihová vyhlídli za pední stráž hradní, postamalou, tverhrannou tvrzku, kterou obehnali píkopem
vivše na
a valem, ehož zbytky dosud se zde zachovaly.
historických

na

jih

nm

Za Tuhostem v nejsevernjším cípu okresu ukryty

Lhovice

a

Mezhoí

Zpátení cesta

panským

s

ze

Švihová vede nás po

silnici

Tonického potoka pes starobylou ves Kokšín
kláštera

kladrubského) a

pnou se strán
rostlé,

za

s

nimi

jsou vesnice

r\-bníkem.

(r.

erární

údolím

1186 byla zbožím

Dechtín na Štpánovice. Po levé stran
a jen poskrovnu mladým lesem po-

pdou hubenou
se

prostírá

Kamýkem, Tsnicí

vysoká planina

chudými vesnikami

s

Osim; nad osadou Kamýkem zvedá se
skála s kížem na temeni. Za Dechtínem vesa

malebná, buližníková
nika Více nice s poplužím panského dvora Stpánovického, v jejím
nejbližším okolí na tyech místech pedhistorické nekropole. z nich
skupina 36 mohyl na Vícenické Hrce dosud není prozkoumána.
nik, kdež zastávka dráhy Plzesko-Eisenštejnské a
Jižnji ves
hájovny klatovských les Pokrvadei a Špitálu;
v tomto lese ukryto
nkolik mohyl, vtšinou již prozkoumaných. Klatovská obec zídila
u Chaloupek pod Tonikem erpací stanici pro mstsk\' vodovod,
která sbírá ze studní pi Tonickém potoku vyhloubených spodní
prameny velikého úvodí kotliny, vnené v3'soinami nejzápadnjších
výbžk Brdských.

To

i

Poslední vesnicí na silnici
stará osada, která se

plzeské ped Klatovy

jsou

Štpá-

1115 jmenuje v darovací hstin
krále Vladislava klášteru Kladrubskému. Xa tvrzi, z níž zbylo stavení
dnes v s\''pku promnné, sedli r. 1399 Jindich a Bušek Štpánovci

novice,

již

r.

R. 1516 prodal Václav Chlumansk^' z Pestavlk Štpánovice Janu Ženíškovi z Újezda na Svrevsi, od vnuka jeho Pibíka
pešel pak statek r. 1638 na jesuitskou kolej klatovskou, r. 1694 pivtélen k panství chudnickému. Filiální kostel sv. Michala, ve XI\'.
stol. íarní, astými pemnami ztratil svj pvodní gotický ráz, ale
tak jak dnes se jeví, nepostrádá kouzla dávnou minulostí opedené
i
vesnické svatyiky. Uvnit vidíme zbytky freskových maleb z XV. stol.
na oblouku triumfálním, pedstavující poprsí starozákonních prorok,
pod kruchtou mramorová' náhrobník Bur\'ana Jeníška z Újezda s erbem,

ze Štpánovic.

nápisem a rokem jeho úmrtí

1599.

;

—
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V oranicích nad Stépánovicemi vyskytuji se asto malé valounk}
na
opálové; praekambrické skalky v malých vzdálenostech a
všech návrších nad povrch vytryskiijicí oznaují hranici prahorní žuh'
odtud k v\''chodu pes Votín, Predslav, Makov na Petrovice postu

tém

pujicí.

\^otín (Otín) osada na úpatí Osovské Úlehle, jejíž trigonometrický
bod ukazuje 547 m nadmoské v\-šky, v\'niká rozkošnou polohou a znamenitým v\'hledem do kraje. V míst jest zámeek z r. 1810 na míst
tvrze kdysi Sabat nazvané. Deskov_v statek pecházel co chvíle z rodu
na rod. Z majetník nejpopulárnjším stal se Jan Mchura, advokát
syn jeho Eugen Leov Praze, který statek r. 1809 koupil, a po
pold chvaln známý hudební skladatel, jenž na Votín stále pebS^vaje,
nalézal zde inspirace
ke všem svým písním, kantátám, kvartettm a symfoniím
ku své opee Marii Potocké. Styky starého
Mchury s pražským svtem byly toho píinou, že sem zabloudil
mladj' Palack\''. potomní otec národa a odvedl si odtud dceru Mchurovu Terezii, zasnoubiv se s ní v blízkém kostele Pedslavském.
astým hostem Leopolda Mchury a pítelem mil\''m byl též náš
romancier A. A'. šmilovskV' za svého professorováni na klatovském
gymnasiu, jehož obrázky .Starý Mchura" a ,Za ranních ervánk"
kresleny jsou pod dojmy a upomínkami na toto romantické zákoutí.
Stinnou ovocnou alejí sestupujeme od zámeckého glorietu k blízké
Pedslavi, vesnici s 500 obyvateli a starému sídlu vladyimu, spíznnému s vladykami Mekovskými. Na tvrzi, o niž dnes není památky, stídalo se drahn rod. až posléze v XVlll. stol. pivtlena
k \'otínu. V míst je fara, tytídní obec. škola, pošta, poplužní dvr,
cihelna a myslivna pod lesem Klapárnou. Farní kostel sv. Jakuba
jest budova starého založení,
mnoho na své pvodnosti ztratila
pestavbami a rozšiováním. Dosud upomínají na starší dobu zazdný
gotický portál na stran jižní, náhrobník paní Evy Maxové z Ujezdce
Xa hbitov jest
z r. 1560 a zvon mistrem Jiljím v Plzni ulit}> r. 1539.
prostranná kaple sv. Kíže, zárove hrobka rodu Jana Mchury, jím

nm

tém

i

i

a

r.

1813 založená a nadaná.

Nížin pod Pedslavi vévodí

majestátní, lesem porostl\' vrch Ptín,

pod ním leží vesnika Makový
poplužním dvorem velkostatku mcholupského, cihelnou a mlýncem.
Pi bezích petrovického potoka rozkládají se vesnice Petro viky,
o lupy a Maka lov, opodál pod ním dvr Anninov. V Mcholupech již ve XIIL stol. stávala tvrz, sídlo místního rodu vladyckého,
ve zdivu dosud zachovaná ásten
s píkopem kdysi ji obkliujícím
vedle ní vystavn byl v XVL stol. jednopatrový zámek s loubením do
dvora hledícím. R. 1696 vnoval hrab František Morzin, tehdy velkopevor rytíského ádu maltánského zboží Mcholupské jako komendu

pi

nmž nkdy

dolováno na

zlato;

s

Mch

i

—
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sv'mu ádu; poždji velkopevor hrab

z Koniseggu
postaviti dal ve
Apoleny. Komtur Leopold hr.
Strassoldo. zdržuje se asto a rád na svém statku, vyhlédnu! si k pebývání odlehlejší místo ve výše položeném sadu nad slarx-m zámkem
a vystavl si zde r. 1801 prosté, nízké obytné staveni, tak zvaný .nov\''
zámek."
Petrovieký potok v horním svém bhu až k Mcholupm protéká
krajinou jednotvárnou, pahorkovitou pítok jeho od .Xmic poskytuje
scenerii již rozmanitjší, k níž nemálo pispívají hladiny rybnikíi u Stebíšova (tamtéž mlýn) a Petroviek. Taktéž silnice nepomucká z Klatov
až do Petroviek byla by nudnou, nebýti po levé stran výhledu na
rozsáhlé cviišt u Chaloupek, na jehož travnaté rovin v dopoledních
hodinách prohání se jízdectvo klatovské dragonské posádky, podveer pak klidn pasou se stáda skotu z osady Chaloupek a poplužního dvora Certovky. Silnice vede pes vesnici Os tetice (vlevo
v lese Mytích rozsáhlé pohebišt pedhistorické). nco dále míjíme
malou osadu Ú jezdec s poplužním dvorem statku mcholupského.
až posléze po hrázi mohutnými topoly osázené dojdeme Petroviek;
vpravo ukryta leží v úpadu ves Domažlicky se starými vápencov\'mii lomy a pecemi a výše již pod zbyslavskými lesy ves Peetín
s panským dvorem.
Východní krajina od Klatov je taktéž pahorkatina na pírodní
krásy chudá a jen lesnaté horské pásmo od Zbyslav pes Habartice
až k Hradišti obzor zastírající oživuje plošnou jednotvárnost polí a luk.
Ti okresní silnice z Klatov se rozbíhající a aerárni silnice horaždovická
jsou životními tepnami chudého a málo navštvovaného tohoto zákoutí,
jež stále, ale dosud marn dovolává se železniního pipojení na Klatovy s jedné a dráhu Františka Josefa s druhé strany.
Na okresní silnici plánické leží vesnice Bolešiny (zde dvoutídní škola) Myslovice s panským dvorem, cihelnou a mlýnem
aKromžlice; za touto osadou silnice pestoupí sedlem mezi lesy
zbyslavským a na Rajdách do okresu plánického. Od této kamenitou
cestou odboíme vpravo k Vítkovicm, kdež mlýn a pila a poínáme pout chudikým, na kamení však bohatým, úzkým územím
mezi lesy panství plánického po levé a lesy obyteckými po pravé
stran ke dvoru a mlýnu Kvášlickému. Krátké sloupání a již nás
vítají chudiké baráky a chalupy Habartic, 625 m vysoko položené
farní vesnice s kostelíkem sv. Petra a Pavla, již r. 1352 pipomínaným.
Chudiká jako osada a její kostelíek jest kronika habartická. (!)sada
bývala zbožím kláštera nepomuckého a po jeho zkáze majetkem obce
klatovské, která jej r. 1630 propustila pánm z Klenového; od tch
dob celá ada majitel se zde vystídala až v X\TII. stol. pivtleny
Habartice k velkostatku \olinskému a po té plánickému. Obec kla-

dvore

úhlednou barokovou kapli

sv.

:

i
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tovská z bývalého vlastnictví drží dosud les nad osadou, zvaný
Cypriánka. V XVII. stol. vystavn byl v Habarticich skrovný zámeek pi dvoe, pod nim žene malý potek pilu a nco níže mlýn.
Za Habarticemi stoupáme okolo vrchu Baráku (706/?;) k zbylým troskám
vesniky Chuchle a vystoupíme na skálu Harantovu (708 m), odkud
kocháme se skvostnou vyhlídkou na celé Klatovsko a za ním se rozprostírající

kopiny Kdýské,

táhlý

hbet erchova, kde bystré oka

rozezná Kurzovu výhlednu, dále celé pásmo šumavské od Osího k jihu
postupující se všemi výbžky k Nýrsku, achrovu a Sušici. Vru,
Stávaly zde nad skalou dlouhá léta ti omšené, vkem
krásný to kraj
uschlé smrky do kraje daleko viditelné, povstné ti vlasy Bismarkovy,
jak jim v kraji pezdíváno, ale konen vichrem byly poraženy a skála
!

ted osiela.

nyní dol pasekami a mladým lesem k vísce Hoštikám,
myslivna pi tvrzišti dosud dle píkop znatelném a nadaní
dvr ádu maltánského. Na bývalé tvrzi sídlil r. 1518 Jan Sádlo
Obytetí z Obytec, Sekerkov, Radovští, Nebiz Kladrubec, po
opodál ležící ves
lovští a jiní rodové. Od r. 1680 patila víska ta

A

kde

je

nm

i

Hoštice k statku obyteckému a náleží

mu

dosud.

Ob vtec, vtši osada s 500 obyvateli a rodné sídlo rytí Obyteckých z Obytec vyniká rozkošnou polohou chránnou na všech
stranách kopci, na východ vysokým lesem Cypriánkou a Karkulí.
Je zde panský dvr a zámek s parkem a velkým ovocným sadem,
bývalým pivovarem. mKmera a cihelnou. Nad osadou stojí ve stínu
vkovitých lip šestiboká kaple sv. Barbory, postavená v XVII. stol.
tehdejším majitelem statku hrabtem Max. Jiím Kocem z Dobrše a
manželkou jeho Annou Eliškou rozenou ernínkou z Chudenic; od

ZÁMEK

\'

OBYTCICH.

nich

pochází

i

sliný zvon

zavéšenÝ' v nízké zvonici

pi

z

r.
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podobiznami obou donátor

kapli.

Blíže ke Klatovm Kydliny, farní ves s rozsáhlou kollaturou,
obecní školou a poplužním dvorem panství obyteckého byla do XV.
stol. rozdlena na ti vladyí
statky, od r. 1685 zcelená pipojena
k Obytcm. Na tvrzi stávající v místech nynjšího panského dvora
sídlili

r.

1411

Beneš a Leva

z

Kydiin.

F^arní

kostel

sv. \'áclava

je

založením
ve své nynjší podstat budova stará s krátkým polygonálním presbytáem, pi nmž jehlanem krytá vž s dvma zvony
i

r. 1532
ulitými. Xa etných náhrobních kamenech ve dlažb kostelní spatují se již jen stopy erb a nápis z XVI.
a XVII. století. Nad osadou zvedá se jako strážce její ostrá homole
-Chlumce s devným kižem na vrcholu, odkud shlédnouti lze pi-

mistra Jiljího v Plzni

faené obce.
Xedaleko odtud vesnice Kosmáov. kde bvvaJv Ii poplužní
dvorce a pi jednom z nich tvrz dnes již se zemí srovnaná, dále pak
malá osada Lažánky. pivtlená již ke katastru klatovskému.
Aerární silnice horaždovická jako ást velké trat domažlickoteboské má dnes dležitost více strategickou než obchodní: neoz\'vá
se na ní již práskání
a skípot tžk\'-ch formansk\-ch voz ani
veselá poštovní trubka postilionova od tch dob. co otevena dráha
transversální. Traf její z Klatov až na hranice okresu poskytuje nejeden vábný pohled na lesnaté strán širokého údolí, jímž se vine, ale
vyhlídku zpt na Klatovy a vzdálenjší podhoí šumavská. Jdouce
po ní dospjeme v pl hodin za klatovským parkem vesnice Sobétic,
kde na míst rodné tvrze vladyk odtud se píšících zbyl poplužní dvr
t5'neck5'. Za osadou silnice sváží se do široké kotliny, ve které v mal\''ch vzdálenostech za sebou leží osady Mochtín (zde obecná škola,
opodál opuštná stará továrna na kávové náhražky) tu eštin se
zámkem a mešní kaplí Xejsv. Trojice, vystavnou r. 1695 Vil. Alexiem

bi

i

Bšínem

z Bšin.
za ním Kocourov s mlýnem, posléze Bystr\'
obec. školou, farou píslušná' do vysoko položených Stoboic; hned
za touto osadou silnice
stoupá po svahu lesa Boušového až

s

znan

ke kaplice

Ciháské

sv.

Jana Xep. na Bukovci. kdež okres na pokraji výšiny

opouští.

Zcela pro sebe uzavenou krajinou jest krabatina c h
s t o vská. zabírající neveliké území obstoupené na východ horským etzem
Drholné a vrchu Hradišlského neb (íotthardského. na jihu rozsáhlou
Boudovkou a oti ni na západ vybíhající kopinou táhnoucí se až
k Oujezdci. Do této hornatiny otvírají se z Mochtínské pánve ti údolí,
z nichž každé zavlažováno je potkem: pi ústí jich jako strážcové
ped prsmykem rozloženy jsou osady Oujezdec, uprosted Srbicc,
\' Oujezdci je poplužní dvr a b5'val
nejdále k východu
ti ny.
I

Tše

i

—
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zde též pivovar, v Srbicich je veliký dvr a lihovar panství týneckého;
odtud pvabným a ovocnými sady hojn osázeným údolím kráíme
kol m\''na a rybníka do vesniky Ki^ištína, kdež starobylý kostelík
sv. Matje, vystavn\- v ranní gotice, ve XIV. stol. jako farní pipomínaný-, nyní filiální. Uniti" jsou dva náhrobníky rytí Štnovských
z Kadova a na hlavním oltái gotická soška Madonny s dckem na
srpku msíce; pod omítkou zachovaly se stedovké nástnné malby.

V

míst

jest

Xco

nová, jednotídní škola.

dále a to

již

pod samou Boudovkou

leží

Ste z m,

staro-

nm

panský
bvlá osada s tvrzištm nad rybníkem dosud znatelným, pi
dvr. Na tvrzi sedli ve XIV. stol. Olkmar a Mikeš ze Stezme,
v XV. stol. rytíi achrovšti a Bšínští. v XVI. stol. Ježovští z Lub,
Kadova, pozdji Videršperkárové. R. 1678 zemel na tvrzi
z Griespachu, poslední svého rodu v Cechách. Dosud
jeden selskS' statek ve vsi sluje .u Krispek".
Za vesnikou pejdeme po vozové cest pes úpatí Boudovky
okolo malé osady Dobré \'ody do údolí sousedního, v jehož nejzazším
cípu skrvvá se farní ves Ch listo v s kostelem Pozdvižení Kíže.
V míst jest alod. statek, dvojtídní škola, mlxm a zámeek, ped r. 1530
sídlo Petra ejky z Olbramovic, pozdji Štnovských z Kadova, usedŠtnovští

z

Jáchym Griespek

l\''ch

též

na

Stezmi,

kteí se zde až do XVIII. stol. drželi a v kostele
statku na dva díly r. 16,^4 jen menší
samostatným dvorem, druhá pipojena k panství

svj poheb mli. Rozdlením
polovice

dostala

t\'neckému.

Cestu

zpt do Klatov

lze

nastoupiti

pvabným

údolím

])0(lél

potoka, jenž pod Chlistovem žene' mlýnec a dále u sam\'-ch již Téšclin
pilu. Kdo chce použíti dráhy, volí pší cestu pes Tršek, vozmo pak
po mladé okresní silnici pres Stíte; v pl hodin stane již na nádraží

malonickém.
Ferd.

LXXV,
Radostn

a

s

Vank.

OKRES DOMAŽLICKÝ.

pochvalou zmiuji se djepisci národa

eského

o Domažlicku, o krajin na jihozápadní hranici království eského,
asi uprosted mezi 49" a 50" severní šíky a mezi 30" a 31" východní

Historické Domažlicko oddleno bylo od Bavor na
západ pomezním pásmem hor Kleneských (886 m). a erchovských
hbetem Oseku (Hoher Bogen, 1087 m). — na jih
(1039 m) ásten
od Klatovska skupinou Orlovickou (s Jezvincem, 736 m), — na vý-

délky Ferrské.

i

-

chod

od

—

773 m).

vnitrozemí
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eského pohoím Xovokdyiským

jádrem historického Domažlická

(s

Korábem,

pedlem

na sever od Horšovotýnska

jest

Baldovsk\'m (550 m).
nynjší soudní spolu zastu-

okres Domažlický, vlastní pedmt této stati.
Dnešní okres Domažlický podobá se pibližn lichobžníku postavenému na kratší rovnobžku, jehož severní strana, ve vzdušné
nco pes 20 km mící, piléhá k soudním okresm Ronšperskému
a Horšovotýnskému, — východní, asi 15 km dlouhá, k soudnímu okresu
Novokdýskému, jenž s Domažlickým tvoí spolený okres politický,
jižní pak, rovnž asi 15 km dlouhá, se stejn dlouhou stranou západní z velké v«tšiny k bavorské Horní Pfalci.
Bavorská hranice okresu Domažlického, jež je spolu hranicí zemskou a íšskou,
asi 25 km; nejdelší úhlopína okresu, pokrývajícího 243 km~, pak 24 km.
Oprnou základnou krajinné plastiky okresu Domažlického je
pitelsk\''

áe

—

mí

mohutná, proti Bavorsku do výše pes 1000 m n. m. vzl^-ená horská
hradba eského lesa, která, v samém severozápadním kout okresu
poínajíc, soubžn s hranicí zemskou 20 km daleko na jihovýchod
se táhne. Je to horské pásmo Kleneské se hebeny erchovskými.
Horské pásmo Kleneské, pknými linkami své silhouetty zrak již
zdaleka od východu k sob poutající, vychází za Nu z a rovem, pi
samé hranici okresní, z malebného vnce horského, jímž Lysá hora
(869 /« n. m.) od severu a Starý Herštýn (i Hirštejn, 876 m) od jihu
obejímá pvabné idyllické zákoutí, slavný kdys Augustianský klášter
Pivoku (Stockau, 589 m). Odtud pásmo Kleneské Vranov
ským vrchem (753 m) vstupuje na pdu okresu Domažlického a
pokrauje k jihovýchodu táhlým, na ob strany píke se sklánjícím
a turisticky posud nedocenným hebenem, s význanými body Ma-

lou

Skalou

(794 m),

Velkou Skalou

(848 m),

Skarmankou

(Schauerberg, „Kniebrecher", 886^2), Tyrolkou (884 /«), Haltravou
(874 m) a konen (rovnou nad mstekem Klen ím, 493 m) se
Sádkem (Sádek, 850 m) a Rýdem (Ried, ,V Rejdu", 822 m). Zde
skuten _rejduje" kleneské pásmo v právo na zad, vysílajíc v ostrém
úhlu k západu (smrem k
zptné rameno charaktcri-

Xemanicm)

sované

Buinou

richsbergem

(866 m). Capartickou skalou (828 m) a
(750 m) nad osadou téhož jména.

He

i

n-

Jižní svah Buiny a Rejdu sformován je v nehluboké píné
horské sedlo (dle osady Ca partie — nm. Nepomuk — sedlo Capartické), kterým ve výši 700 m n. m. od východu k západu již
ped vky vedla nejsevernjší ze tí zemských stezek na Chodsku,
stezka Kleneská, nyní aerarní silnice. Stezka kleneská, spoju-

—

jící

Horšv

zvlášt od

T\'-n

eský

s

bavorským Lesním

zavedení pošty v

NM.

stol.

(v.

níže

Mnichovem, sloužila
v djinách okresu)

intensivn mezinárodni kommunikaci mezi Prahou a jihozápadními
koninami íše Nmecké pi"es ezno a Norimberk. —
Pásmo Cerchovské je v podstat pouze pokraováním a vyvrcholením pásma kieneského. Sedlo Capartické ob pásma sice nehluboko, než pece velmi zeteln dlí.
Od Liší horj' (Fuchsberg, 692 m). u obce Haselbachu na
jižní stran stezky kleneské, zvedá se novj' horský heben na jihov5'chod prudkými stupni
Skály (Blaublumenfels, 788 m)

Kvtn

Malinové Hory (Beerenfels, 972 m, — nikoli
nkteí esky pezdívají. Medvdí hbet pímo k

a

(1039 m), nejvyššímu

eském

to

Barenfels,

i, jak

Cerchova
bodu nejen v okrese našem, nýbrž v celém
!)

vrcholu

lese.

dv rovnomocná ramena,
stránmi svými pekrásné údolí Fichtenbašské.
Rameno východní, provázené zemskou (spolu íšskou) hraniní stezkou
s eskobavorskými hraniními kameny z roku 1764, ubírá se k jihu
a pechází na stran východní v hornopfalcský hvozd. Význanými
jeho body na eské
jsou Sumná louka (1012 m). Dlouhá
skála (965/72), Smrina (930 m) a Ti znaky (901 m), místo oznaené do skály vtesanými znaky ech, Bavor a Horní Pfalce.
Rameno západní, vlastní to pokraování Kleneské hradby pomezní, sklání se k jihovýchodu mohutnými vlnami, jež lid ode dávna
zval a posud zove krátce ,ei"chovy". Jsou to vrcholný Velký erchov (1039/7Z) s Malým erchovem (1000 /n). Sedlová jedle (952 ot),
Na

vrcholu dlí se pásmo kleneské ve

svírající lesnat5'mi

pd

Jelení stánek (733 m), — z nhož ve výši 680 m prýští daleko
známá eská Studánka —. a paprskovit rozlenné Myší vrchy
(od 700 do 600 m). Tmi pásmo Cerchovské koní, vysílajíc od . Ku-

ESKA

STUDÁNKA.

Fut Mir. Sekera.

-
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Folmavy protjšímu, již bavorskému Oseku (Hober Bogen,
m severnímu to výhéiku vlastní Šumavy) v ústrety mnohotvaré
svoje pedhoí, jež vypluje jižní polovici okresu Domažlického a sebice a
1087

v památn\'%

stupuje

historickv'^

pesnji Všerubsk}' nebo

též

prsmyk Domažlicky', zempisné
No rokdy iisk
\'.

Z pedhoí toho podrobnjší zmínky zasluhuje nenápadné sice, po
komunikaní a zvlášt hydrografické však nejvj^še zajímavé pásmo

stránce

poledníkové, jež dle stedu jeho zváti
Táhl}',

s

obou stran dostaten

mžeme eskokubick\'m.
pesn od jihu k severu

isolovanx',

smující heben jeho poíná u bavorského Brodu (400 m n. m.)
malebn\'m ješt bavorsk}>m vrchem Diebergem (639 m). Pekroiv
v brzku zemskou hranici a vyznaiv se u Folmavy Bezinou (Hirkenberg, Spitzberg, 595 m) pokrauje pak pod jménem _\' Kaštanech"
pes
Kubickv' pensionát .Krásnohorskou" (557 m) k vršku Skalce
Kubici, naež povlovným lesnatým pruhem .Na Ka(593 m) nad
(582 m) pechází k^Výslavce" (528 ot), kterýmžto nejsevernjším výbžkem sestupuje do nížiny Trhanovské (449 m).

.

.

men'

—

Pásmem, vytváejícím

spolu s

pedhoim

kultickým údolí

Baby-

lonské, jest Okrouhlík, spjící od Spáleného vrchu (667 m)
nkolika sestupn\''mi vlnami (620, 605, 553 m) na sever k vršku Hlav
(532 m) ped Havlovicemi. Spálen\' vrch nad nádražím C.-Kul)ickým je
nejvyšším kopcem podhorské východní poloviny okresu Domažlického
a spolu uzlem,

od

nhož

rozbíhá se na všecky strany od jihu

pes

v\'chod až k severu pahorkatina vyplující celou jihov\''chodní tvrtku

tém

veskrze 500— 6(J0 m vysok\'mi. Z rznopahorkatiny této pro krajinn\'' pvab a pro místa
historicky v\'znamná dlužno upozorniti na pahorkatý oblouk, jenž
s Okrouhlíkem svírá pkné Pažešnicko-Havlovické lesní údolí Ze léno v. Oblouk ten, vysílaje na samém |)Oálku svém k Pažešnici
kopec Salku (600 m), s jeskyní v3'tvoenou zaniknuvším dolováním
na kamenec, vychází od Spáleného vrchu na východ k rozkošné lesní
osad Filip sbr ku (Halovská hora, 639 m), po te obrací se na
sever (Ve Skalách nad Pažešnici, 599 m) a koní ped Domažlici
dvma zajímav\'mi kopci: táhlým lesnatým Dmou tem (579 m) a
bezlesou Veselou horou (sv. Vavincem. 582 m). Dmout zove se
též Rmout vulgo Ermout; etymologové lámou si hlavu otázkou,
pripominá-li jméno kopce charakteristickou vlnitou aru, v jaké dmou
se všecky význané heben\' zdejších prahornich bidlic,
i naznauje-Ii rmutn\' dojem chvojového a smrkového porostu. My o tom
rozhodovati nebudeme, ale prozradíme .laskavému tenáovi", že ,na

okresu

etnými kopci

smrných paprsk

—

Zámku",

severní ostrožn

Dmouta nad

Havlovici,

lze

málo

pvodu

a vý-

nalézti

zetelné pozstatky pedhistorického hradišt záhadného

:

-
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známu, a že náladového zabarvení ,Ermouta" užívá
povtrnosti starou zpívanou pranostikou chodskou
,Nad Havlovici zelenyj
se, bure tam
se, bure tám

zamraqílo
zamrajilo

lid

ku prorokování

vršík,
pršít,

pršít."

Pozornosti zasluhuje též nápadná podobnost Dmouta a nedalekého bavorského Oseku (Hoher Bogen). Dmout je vtlené deminutivum Oselvu, hledíme-li nafi od Domažlic: iýí smr hebenu, t\'-ž

oblouk od jihu k severu, táž sestupná vlna ped
severním zakonením, jež se homolovité zvedá v osír\'' hrot s prudZámek u Dmouta. Hradišt (Burgstall) u Oseku.
k.ým srázem
Skorém bych, duše bezbožná, vi^il, že si Dmoutem Tvrce poíídil
, sádrový model" ve tvrtení velikosti, dle nhož pak sformoval 20 km
odtud krásn\'' Osek (1087 m).
Veselá Hora, oblíbený a vdný vycházkový cíl Domažlian,
jest neobyejn šastn usazeným vyhlídkovým bodem práv uprosted
okresu. Zde, nad chodskou obcí Stráži, býval sted plamenných
signál, jimiž staí chodští hraniái oznamovali si, že nebezpeí na
obzoru a že potebí býti na stráži u pohraniních zásek lesních.
V XVII. stol. zbudovala na kopci tomto domažlická mšfanka Z. Veselá (odtud „Veselá hora") votivní kapli sv. Vavince (odtud .Sv.
Vavinec"), nahrazenou v XVIII. stol. rovnž mšfany domažlickými
slušným kostelíkem.. Kostel sv. Vavince byl za Josefínské sekuiarisace veejnou dražbou prodán a kupcem obci Domažlicm postoupen.
charakteristick\'' jeho

—

V

roce 1851

byl

znova posvcen.

pistavna

spustlý zatím

U

kostelík

z

výtžku

sbírky obnoven a

kostelíka, zastifiovaného mohutnSnni starými lipami,

m\'slivna spolu hostinec, kde lze k daleké vyhlídce (Radina

i Kadyn

u Plzn v dálce pes 50 km je zcela zetelná) pipojiti oberstveni a nasyceni tla. Na Veselé hoe je ,tu nedli po sv. Vavinci" (po 10. srpnu) dopoledne v\'roní pout, národopisn zajímavá.
Ten den se plní do slova chodská písnika:
Haj ty svatyj \^avrineku,
stojíš na pkným vršeku;
vycházejí panny z tebe,

jako

handlové

z

nebe"

— atd.

že nyní tená neodolá a pijde se podívat. Uvidí obrázky
hodné šttce Úprková, jako na „pouti u sv. Antoníka."
Nepopsán}' posud zbytek povrchu okresu Domažlického pedstavuje pozvololn}' sklon od pohraniních hor k severo-v5'chodu, — do
xVIiním,

nitra

Cech.

-
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Osami sklonu toho jsou dv dlouhá údolí poboní HavloviokoDomažlícko-Milaveské (potok ubina). a Babylonsko-Trhanovsko:

Paezovské (potok Cerchovka).
Obma tmito údolími vymezená severo\ vchodní tvrtina okresu
vyplnna je mírn zvlnnou planinou Domažlickou s etnými luina-

KOZIXCV POMNÍK.
Fot. Jar. .Milota.

tými úvaly, jež zde (stejn jako v jihovýchodní tvrtin okresu) ponejvíce jdou od západu k východu a psobí znané obtíže pímému spojení z Domažlic na sever a na jih. Mezi Domažlicemi a Tlumaovem, 4 km na jih vzdáleným, jsou na p. ti píné vrchy a
píná údolí, krom Domažlického a Tlumaovského. Podobn svízelná
je cesta „pes ti vrchy
k M rakovu, Kyovu, ba i ku blízké

dv

*•

Stráži a Xe volim na

k severu pak do Ciiraslavic, Mila.
a D ráži nova. Jaký div pak, že
silnice na Domažlicku. i)ostrach cyklist, vykazuji mimoádné stoupání
7, 8 ba i 10%.
Do úhlu, jímž rozcházejí se dolina Rubiny s dolinou Cerchovky.
vklínn je homolovilý kopec Hrádek (mezi Trhanovem a Oujezdem, 590 m). Hrádek, podobou šastnou v\'diledovou polohou Veselé
hoi^e (av. Vavinci) znan obdobnv', býval strážnou hláskou pro
severní Chodsko práv tak, jako Veselá hora pro Chodsko jižní (bližší
v djinách okresu). Na pkném kuželi Hrádku, nad Oujezdem, rodištm
chodského Kubáty, Jana Sladkého-Koziny, vytýen byl u píležitosti
200letého v\'-roí smrti Kozinovy v r. 1895 z dobrovolných dar nájih,

ve, Horšova Týna. Luženic

i

kladem 3451

sochae

Fr.

zl.

Kozinv pomník

Hoška.

Pomník

tratí

krásného modelu mladého
vzdálenému pozorovateli ve

dle

se

vzrosthxh modínech, jež dnes. v r. 1910, omezují pekrásný a intimní
odtud rozhled. Kotlina Domažlická, Xovokdýská a Stakovská poskytují pes to velmi vdné divadlo od chýše turistické (majetek
domažlického odboru k. . t.) nkolik krok pod pomníkem k lesnímu
porostu pitulené.

jedna vina pahorkovitá ubírá se k Domažlicm (Du..Na Bab'' 460 m u Domažlic)
5\5 m u Oujczda
lemujíc od severu údolí Domažlické. — druhá pak pes Dobrou Vodu
(u Dražinova. 538 m. na úpatí se .zázranou" studánkou a dvma
kaplemi, první z r. 1882. druhou z r. 1900 s roztomilým obrazem Ma-

Od Hrádku

bová

Hrka

donny od Jaroslava

—

Špillara). a statek

Rejkovice

,DOBR.\ VOD.A.' U DRAŽIXOV.A.
Fot. Mir. Sekera.

(49|

m)

smuje

-
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k severní hranici okresu.
Zde klidný heben Baldovský (548 m)
a 'rýnsk\'ch Háj (541 m) Domažlicko pirozen dlí od Horšovotýnska
a propjuje od severu rozsáhlé bezlesé pozadí mstu Domažlicm,
k nmuž na severov5'chod piléhá dvojhrb\' pahorkovitý výbžek
shora naznaené planiny, M. a V. Škarman (455 a 484 m).
Cerchov a jeho pedhoí, — lot
se stanoviska hydrografického
pirozen^ spolený vrchol, od nhož se žilky vodní sít v okrese
Domažlickém rozbíhají na všecky tyi strany svtové. „Xmecké", t. j.
do Bavor naklonné svahy odvádjí vláhy své na západ Schwarzachem a na jih Koubou pes germánské Bavory k Dunaji a j)osléze ke slovanskému moi ernému, — s „eských" strání Cerchovských pak spchají: na sever Cerchovka, k západu ubina. oba
piloky Radbuzy, jejíž vody po té Berounkou íMži). Vltavou a Labem
pes eské vlasti cílí ke germánskému moi Severnímu.
Do Schwarzachu, pítoku hornopfaicské Xaaby, odvádí Cerchov
svj vodní tribut
po tokem. Od pramen, položených pímo
poil vrcholem Cerchova v Capartickém sedle 850 m n. m.. bží jeho
tol< na západ ješt 7 km na
tuzemské, pohánje etné skelné
brusírny Cernoecké (osada Sofiental, erná eka 640 m), a pipojuje
se již za hranicí zemskou k potoku Nemanickému, jenž pichází
i

erným

pd

z

nmeckých

strání

pásma Kleneského

a protíná

Xemanický výbžek

okresu v délce 2 km.

Reka Kouba (Chám), zvaná tak dle bavorského msta Koul)y,
ilá k povodí svému jižní obvod okresu.
Západní a jižní svah Cerchova náleží zempisn vbec spíše
do Bavor než do Cech. Tím dán
spád ruej tamních, které u bav.
Brodu n.
(=: nad lesy) do Kouby, pítoku dunajské ezné, vtékají.
Jsou to Studená Bj^stice, oživující skelnými hutmi a nkolika
mlýny (Wasthvolfl. Perzlmhle) údolí Fichtenbašské (délka toku na
okresu Domažlického 5 km^ a Teplá Bystice (9 km), picházející od eské studánky a z „Roviny", zajímavé to horské terassy na eském svahu Cerchova 700 m n. m., pes eskou Kubici
a Folmavu.
Než také široká doHna prsmyku Všerubského,
zempisn
náleží echám, vykazuje stah' ponenáhl}' vzestup od bav. Brodu
(400 /« n. m.) do nitra Cech. Teprve Novokdysk>> horskv' val
i

i.

pd

a

(s

Korábem

773 m,

pedhoí

již

vnitroesk^^ch Brd) staví

"se

pín

v cestu této interessantní prorve do hraniních hor, která rozšiuje se
na eské stran v kotlinu 15 km hlubokou a stejn širokou. Kotlina
Všerubská, zabírající v politickém území Cech
celý jižní obvod
okresu Domažlického a slušnou ást okresu Novokdyského, jest prameništm Kouby, která vzniká na Xovokdysku u bývalé chodské
Lhoty. Následkem toho gravituji k Dunaji vedle obou erchovsk\'xh

tém

-
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Bystic také všecky prameny na jihu okresu našeho od Kyova MlýneckS' potok {4 km) s Myslivsk\'m potkem (2 km), od Prenetu Tanglbach (4 km), od Kubice a Plassendorfu Plassendorfský potok (4 km).
Severovýchodní ást okresu, omezená pímkami od Zdanova na
jih k Babylonu a od Nuzarova hebenem pásma Kleneského až za
Pec pod Cerchovem, jest povodím Cerchovky (14 km). Cerchovka
vyvrajíc v Capartickém sedle (700 m n. m.) spadá krásným tichj^m
údolím pes Pec (500 m) obratem na levo ke Snajdverku (454 m),
kdež pibírá z pravá z údolí Babylonského picházející odpad dvou
velkých rybník Babylonských (Paezová, erného rybníka) a Snajdverckého rybníka, obrací se vlevo k Trhanovu (449 m), napájejíc
zde v samé osad rovnž pkn}' rybník Trhanovský, a tee pak
:

pes Nové Hamry územím Klenesk\''m.
ervený mlýn) a Postekovským, jímž

Dražinovsk\''m (Dlouh}'

m

mK^i

okres
Domažlický, pibravši ješt z levé stran\' potok Klenesk\' (5 km)
a Postekovskx' (6 km), z pravé strany potek Zdanovský (2 km).
Cerchovka žene nkolik mlýn, vrchnostenských pil (nad Peci Hoejší
pila. Snajd verk
Dolejší pila) a brusírnu skla u Pece.
Údolí Cerchovky je pkná a dosti prostorná nížina, oživená po
celé délce rybníky a rybníky, etnými zvi. pod Klením a Postekovem.
V údolí Cerchovky, mohutnými hebeny Cerchovskými a Kleneskými
chránném ped ošklivými západními vtry, znamenit se daí ovocnému
stromoví: pravá míšen, chodská hetlina (asi z nm. „Hártling"), ,herbábné' jablko (hraná gdanskx'-) jsou v Chodov, Trhanov, Klenci,
Postekov ode dávna ,doma" také jsem nevidl nikde, ani na Tebenicku, strom úrodnjších nežli zde u paty Cerchova.
Hlavní tepnou vodní sít v okrese Domažlickém je potok Kubrina, svlažující úzké, klikaté, celkem do stedu Cech smující údolí
Domažlické. Tejí pirozený tok vyvrá u Pažešnice (550 m n. m.),
plní tu Pažešnick}' rybník, protéká po té Zelen o ve m, krásným lesním úvalem se dvma leknínov5'mi rybníky (Vrbovém a Zelenovem),
u Havlovic otáí se k východu, protéká (od jihu) Domažlice a pokrauje pes Loský mlýn a Stakv mlýn k Boické hrce (potok 400,
vršek 463 m). Ped plání Boickou pibírá ubina z pravá Smolovský
potok (7 km), jenž u Smolová shromažduje vláhu bezlesých dolin
opouští (405

n.

m.)

i

=

;

Tlumaovské, Mrákovské a Kyovské, obrací se pes pkn\>
mlynáský statek A'odolenku (bývalý Firv mlýn) a Spálený mlýn
k severovSxhodu, posiluje se na samé hranici z leva Chrastavick\'m
Strážské,

potkem

(4 km),

Novokd\''ského,

z
v.

Zahoanským potokem
naež uhj^^baje se k severu

pravá
t.),

(pichází

z

okresu

protíná milavesk}'

jejž opouští ped H. Týnsk5'mi Nahošicemi v lukách
ml\'nem, kteréžto místo (382 m n. m.) je spolu nejníže
položeným celého okresu Domažlického.

v\'bžek okresu,
za

NovjTn
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Tím však nejsme

se

liydíograíicks' zjev okresu;

chuvskou

umle

zveliuje

mažlice (nynjší

vnitrní

-

hotovi. Zl)ývá nám nejzajímavjší
domažlická Bystice, která vodou erpovodí ubiny. Stedovká pevnost Do-

Rubinou

msto) založena

byla asi ^!ikm západn od
|)Livodnih Domažlic

(Tuhošt) na obdélníkové planince, která sice sama nevy•-lupuje z kotliny do-

mažlické tvoíc její
sted, jest však pece

mrou povýšena
nad pirozené koryto
Rubiny. kteréž nad
U) Irpi nedostatkem
vody. že by nebylo

tou

možno z kodostaten
napájeti msto. Po-

b\'valo

ryta toho

dmysl

divuhodný

pedk pomohl si tím.
že až na stráni

0\"r-

chovské v dostatené
výši

(530

m

n.

m.)

ást toku Teplé By-

stice (pítoku bavorské Koub3% viz
s hora povodí Kouby)
asi

4

km

oá.

jejích

pramen

pejal a zachytil
do umlého
koryta, které podle
všech pravidel nej-

modernjší nivellace
U.\II-:i..\

BV.STKICK

L'

liSKK

KIHICI-;.

s

bystrozrakem ne-

obyejným

napi pes pásmo

(".-Kubické (mezi Skalkou a

pevedl
Kamenem), vykliko-

vrcholem údolí Babylonského a nad údolím tím podél pravé jeho
Havlo\icm, kdež je pipojil ku podobnému, asov bezpochyby pedcházejícímu umlému korytu od Pažeš-

val

strany po svahu Okrouhlíka k

^ 'takto ziskanx' vodní tok dalším spoleným náhonem peložil
na Icvou' (severní) stranu údolí Havlovicko-Domažlického. aby jej kopo smlých zatákách, dostaten v\'soko nad pirozen\''m ko-

nice

;

nen

- 3W —
rytem Rubiny zužitkoval ve

mst

samém

k

pohonu nkolika

mlvn

a k napojeni mstských píkop. Kdežto pirozená, Teplá Bystice
klesá k niveau Domažlic (430 m) již v délce 5 km od styného bodu
s umlou (domažlickou) Bysticí, dospívá umlá Bystice k témuž

niveau teprve po cest 16

km

dlouhé.

Vzácná tato vodní stavba stedovká, Domažlicemi sam\mi v i)ítonmé dob nedosti cenná, daí Domažlice vodou uzmutou — Dunaji.
ProstV' lid, nemoha již si dvod velk\^ch obtí, na dílo to kdvsi zajisté
pinesen}>ch, vjiožiti pochopením jeho nkdejšího v^znamu a urení,
vybájil si povsí, že stavbou této ,mlnáské stoky" kdysi bohat}'mšfan, k smrti byv odsouzen, vykoupil svj život. Ve skutenosti
je však umlá Bystice zajisté jen pozstatkem a dokladem stedovké opevovaci techniky.

asto užívané metaformické retu'. v nmž Domažlicko zváno nezdolnou západní výspou svta slovanského proti píboji germánskému,
naprosto není pouhou parádní frasí. Vystihuje se jim zcela správn
smysl celé minulosti kraje Chodského, jeho význam djinný, národní,
polilickx'.
Severní, kdysi rovnž .Chody" obsazené pohranií eské
od Pobžovic (Ronšperka) až k Tachovu,
jižní, kdysi též eské koniny okresu X\Tského. v dob poblohorské
úpln se ponmily, národnostní hranice Chodska domažlického zstala však (až na
nmeckou kolonisaci vykácených pohraniních les v 16.— 17. stol.)
tak, jak byla ped lOOU lety.
i

tém

tém

Pvodní obranná ára domažlická poínala až v poíí IJhlavy
okresu Xovokdýského mezi Nýrském a
a Janovici) chodskou obcí Poinovici a šla odtud soubžné se zemskou hranicí v délce pes 30 km až ke konci horského pásma kle(na

jihov\-chod dnešního

neského. pod nímž fv severozápadním cípu okresu Domažlického)
konila chodskou obcí Postekovem (pv. Postehovém). Jižní ást
obranné áry této, s ní pak
politická hranice zemská, uchyluje se
od pirozené zempisné hranice, jíž jsou hebeny Kleneské, erchovské, za prsmykem Všerubským pak heben Oseku, znan do
vnitrozemí. Zajímavá vlna zemských hranic, která ponechává Osek
cele Bavorsku, erchovy pak a pásmo Kleneské cele echám, povstala tím, že prá\' tak, jako staí Cechové pevn zaujali s posléze
jmenovanými horami severními eská bavorská jejich úboí, obsadili Bavoi sami celý Osek, a na hrotu jeho nad prsmykem Všerubi

i

sk\'m vzt\'ili pevn\'' hrad (Burgstall. sídlo hrabat z Bogenu). jímž
také ást území pirozen (zempisn) echám náležejícího.

ovládli

Obranná ára domažlická stehla ti pechody zemské na Dostední. Domažlický ve vlastním slova smyslu, jižní VšerubskS' i Kdyskx- a severní Capartick\'^ i Klenesk\\.
mažlicku

:

Hlavní obchodní a celní,
Prahou a Reznem byla, aspo
mažlická. Stezka tato vedla
nologie dnešní) od Kol ovce
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mezinárodní a politickou silnicí mezi
XV. až XVI. stol., stezka Do-

až do

bezpochyby
a

(popisuji

Hradišt

(okres

ovšem dle termiNová Kdýi) pes

Milave a Radonice (snad s alternativou pes Stantice
k Domažlicm, od Domažlic pak pes Stráž, Zelenov a
do

Kubice (pozdji s
pak pes Folmavu

variantou

pes

a

Boíce)

Okrouhlík
Havlovice a Babylon), od Ku-

ku Brodu a Koub v Bavoích. Nm5'mi, pes
to však jist dokumentárními pozstatky bývalého ruchu na této pradávné kommunikaci jsou sotva znatelné zbytk}^ val a píkop u Kolove, Lštní, Hradišt, Boíc, Havlovic („Zámek", ostroh Dmouta)
a Kubice (Spálený vrch), o nichž nám djiny nieho povdli neumjí, a jejichž vtšinou pedhistorické kolové (devné) ohrady as
již dávno byl strávil.
Jen zemité valy a píkopy malých rozmr se
zachovaly a bronzové nálezy pedhistorické u Milave, Radonic, Chudenic a u nedalek\'ch Luženic, s mohylovými pohebišti v této krajin jsou klassickx^mi svdky, že Domažlicko a specieln okolí této
prastaré stezlw Domažlické bylo obydleno autochthonním. tuzemským,
stále usazen\''m lidem již dávno díve, než praotec Cech dle povsti
pivedl národ náš k ípu a než na Domažlicku ochranou hranic pobice

veni

byli

„Chodové". A útoištm

tohoto

pvodního obyvatelstva

bývaly tyto val}' a tyto kolové hradby. Legenda, pojící se
ke studánce Vojtšce v Milavích ve spojení s tím. co již eeno,
sotva vzbudí vážnou pochybnost, že svatý Vojtch (okolo r. 990) šel
z
íma do vlasti touto již tehdy ode dávna vyšlapanou obvyklou
cestou. Snad ped tím
franck\'' kupec Samo na po. \'II. stol. tudy
pišel do Cech, aby zde uskutenil první zdárnS' pokus o velký samostatný stát západoslovanský. V Zelenov b5'vala pi stezce Domažlické chodská ves Drb o v, jejíž existence spolu s v\'^znamem stezky
zanikla.
ásf Okrouhlíku podnes zove se „Rajchstág" (Velk5' a
a MaK' R., ^Reichssteg, R.-steig, stezka do „íše" — ímskonmecké).
I zde nalezeny r. 1862 v lese bronzové pedmt\\
etné nálezy podkov a zbraní mezi Pažešnicí a C. Kubicí svdí o tuh\''ch kdysi srážzdejšího

i

kách, jichž

pam

pohltil as
prsmN^k VšerubskV-,
.

.

.

])eduren\- samou pírodou za
již v dobách pedhistorick\'ch alternativou mezinárodní stezky Domažlické, byl již od prvopoátku prostornou a historicky dležitou vojenskou branou do Cech.
Zde odrazil eský Betislav 1. roku 1040 slavnou bitvou „u Domažlic"
útok nmeckého Jindicha III. Všerubskou cestou vpadli do Cech Bavoi
r. 1373, zašla do Bavor r.
1433 od obležené Plzn nešastná zásobní
výprava husitská, potená u Hiltersriedu, touto cestou vypravili se
v r. 1467 do Cech Nmci, porubaní po té spojenou hotovostí sousedSirok\^

cestu

massám vojensk\'m

a protknutý

rovnž
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nich pohraniních

mst

a šlechtic (Domažlic. Klatov, pana

z

Janovic)

u Nv^rska.

Stezka Kleneská

naproti

tomu až do XVI.

století

hrála

úlohu podízenou.
Zajisté už

ped poátkem psané historie eské, snad za Sama,
boj proti Dagobertovi francskému*) bezpochyby

jenž za obranných

první poznal význam pohraniních les a hor a potebu stálého jich
stežení, sprošténo bylo obyvatelstvo celého dnešního Domažlická po-

^^'

'^L

'

—

nich,*) jež tvoily vlastni obranný' pás ijomcznich hvozdu královskyrh a požívaly za to oproti ostatnímu ohvNatelslvu venkovskému

rzných \vsa(l.
K tomuto prvotnímu roztidní obyvatelstva

U

])íistouiiilo

záhy

další.

prCisenice stední ze ti pechodních stezek zdejších (smr Kolove
Domažlice — Brod) a vnitrozemské spojovací stezky píní (smér

—

Klatovy — Domažlice — Ronšperk) vzniklo zajisté již v dobách pradávných pohraniní tržišt s pevnstkou. Tuhost (Tugast, z ehož
Taus, posavadní nmecké jméno Domažlic), pirozené stedisko všeho
obyvatelstva celé krajiny.

Z

této staré

chodské Tuhošt

vyvinulo

postupem asu (ve 13. stol.) nové hrazené msto, jež nadále
representovalo na venek celý kraj a pejalo samo pvodní souborné
jeho jméno. Odtud stejnoznané názvy msta: Domažlice, latinsky
se

Tu sta, nm.

Taus.**)

Po tomto výkladu pochopí tená, jak se
se vyvinula dvojí od sebe neodvislá

stalo, že v

Domažlicích

svtská duchovní správa, jedna
pro msto, druhá (setrvaností pvodních pomr) pro okolní venkov,
i

rovnž, kterak pvodn jednolité eské obyvatelstvo dnešního okresu
Domažlického postupem asu rozestoupilo se:
1. ve svobodné
obyvatelstvo hrazeného královského msta;
2. ve vojensky sorganisované a rznými výsadami králoxskými
privilegované hraniáry venkovské, vlastní Chody, t. j. selské pí-

a

slušníky pomezního majetku královského, a
3. v ostatní
selské obyvatelstvo, kteréž nemajíc
a každodenních úkol vojensko-politických nedosáhlo také

zvláštních
zvláštních

„Chodové", a ocitlo se tudíž ve zcela normálním
poddanském svazku k mstu neb okolní šlecht.
V XVI. stol., kdy tento vývoj byl dovršen, náleželi do druhé
kategorie z nynjších obcí okresu Domažlického: Postekov. Klenci,
výsad,

jako vlastní

*) B}'ly to

Chodov,

obce:
1

Dr;iženov, Oujezd, Klenci,
dnešním okrese
obce dnes Novokd}'ské: Lhota

Postekov, Ždár

(zanikl),

umao v, Mráko v, Kyo v, Drbo v (zanikl) ve

Stráž, T
Domažlickém, a odtud

na jih ješt dv
mi poloha další býv. chodské obce Horysadly, taktéž
obec
vsí chodských v Království eském,
zaniklé. Chodové sami psali se: obec
krále
12 vesnic v chodovském hrabstvi Domažlice (1568.). — Chodové na J. Mti
grunte okolo Domažlic (1576.), atd. Fr. Teplý, Chodové, a i)áni z Laminjíenu str. 24.
(Nákl. vlastním v Praze 1907. Pknému pojednání tomu dkuji za mnohé podrobnosti
a

znan

Poinovice. Neznáma

je

1

ze

1t).

a

—

1

17. stol.)

Pás tchto chijdských obci je nápadn perušen na dvou místech, což dlužno
vysvtliti tím, že obrana stezky Domažlické svena byla mstu, obrana stezky Všerubské pak hradu Rýzmberku (v. níže).
**) Že tu pro peklad jména z eštiny do nminy neplatí žádná etymologie
spolená, vyslovil už dávno místní pojjvek „Žádnej neví, co jsou Domažlice. Zádnej
neví, co je to Taus; Taus je to nmecky, Domažlice esky: — íko víte, co je to Taus".
:

-
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Dražinov, Oujezd, Chodov, Stráž, Tlumaov. Mrákov a Kyov. Jen
v trrhto obcích byli Ch o d n v' praví, v pinochiím slova smyslu. Teprve
literatura XIX. stol. rozšíila použiti, s ním |)ak
pojmový rozsah slova
-Chodové" na veškeré, národopisn ovšem od jakživa stejnorodé obyvatelstvo bulácké na Domažlicku, kteréž následkem toho alternativn
zove se nyní též Chodskem. Tedy zvlášt na obce Luženice, Petrovice,
Babylon. Havlovice, Kubici, Nevolíce, Pažešnici, Spáiov, Boíce, Sei

dlice, Chrastavice a Alilave. Tyto obce neb\'valy obcemi Chodskými,
jsouce poddány z ásti mstu, z ásti panství Týnskému.

BÝVALA KO\'ARXA V HA\LOVICICH.
TYP STAKÉ DfiEVNÉ STAVBY CHODSKÉ.
Fot. Mír. Sekera.

Úkolem msta a

obci Chodských bylo v míru dbáti, aby ochranný
majetek královský, a proto -Království' nebo ,Na
Království"* zvaný, sousedy nebyl ztenován, aby úzké a nepohodlné
pechodní stezky stedovké mjxením nebyly uvolovány, za dob nepokojných pak pozorovati ruch na pohranií bavorském*), oznamovati
chvstaný vpád nepátel a brániti mu odi)orem vojenským jednak v zásekách, jimiž v takovém pípad zaroubeny a zahraženy stezky zemské,
jednak, pokud se t\'e specieln dnešního okresu Domažlického, v pevnosli domažlické.

pomezní

prales,

Pouno

je

postupn

sledovali

a práv mezi svobodné

msto

z

se vyvinuvší rozdlení práce, území
jedné a královské Chodsko z druhé strany.

r. 1086. císaem Jindichem IV'. proti Chodm rovnž
pod velením hrabat z Bogenu. a za válek husitských
v Brod znova sorganisována v t. zv. biirgerliche Grenzwehr, jež teprve r. 1771. po
definitivní úprav zemských hranic rozpuštna.

*)

Bylaí v Bavorích

již

zn/.ena stálá pohr.miní strá^

v

-
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Msto Domažlice samo podrželo správu a obranu stední, odtud
domažlické" stezky zemské, jakož i les pvodn královských po
obou stranách povodí napájejícího mstské hradební píkop}^ (umlé
Bystice, sr. str. 398). Když lesy tyto bhem XVI. a XVII. stol. pomry
státoprávními a pevratem techniky vojenské pozbyl}^ bývalého významu strategického, zstaly jakož samozejmé píslušenství mstu,
jež okolnostem práv uvedeným dkuje za dnešní krásný lesní svj
,

majetek.

Touto Domažlickou, „mstskou" sférou zájmovou, která se táhla
po obou stranách dnešní dráhy DomažHcko-Brodské, proražen a rozdlen byl pás „chodských" obcí ve dnešním okrese Domažlickém ve
dv skupiny. Severní skupina Chod, t. j. obce Postekov, Draženo v, Oujezd, Klenci a Chodov, (pak zniená obec Ž dá r u Postekova) stežila pechod capartický, kdežto území mezi stezkou domažlickou a všerubskou pidleno skupin jižní t. j. obcím Stráži,

Ob

Tlumaovu, Mrákovu, Ky

o vu (a zaniknuvší vsi Drbovu).
skupiny podávaly si ruce Hrádkem od s. a Sv. Vavincem od j. a dorozumíval}^ se v as nebezpeí strážnými ohni, stále uchystanými na
v\'znan\'ch výšinách nad Postekovem, na Výhledech nad Klením,
na Spáleném vrchu (s hláskou bezpochyby domažlickou), na Hrádku,

Vavinci a Mrákovském vrchu.
Pi znaném vojenském v\''znamu Domažlická bije do oí, že
v celém dnešním okrese Domažlickém, na ploše 243 kiri-, neb\io krom
pevnosti mstské ani jediného hradu zdného, šlechtického.
Králové ešti patrn znan dvovali bedlivosti a statenosti Chod,
dobré mínní o jejich demokratické organisaci, ježto ustanoa v\'slovn v chodských majestátech, že žádný šlechtic nesmí
na Chodech se usazovati neb zakupovati a Chody sob pivlastovati.
Štastná idea tato zajisté znan psobila na pozdjší svobodymilovnosf,
samostatnost a obanskou i národní houževnatost Chod a uinila je
tak nepístupnými poblohorské panské germanisaci!*)
a

mli

vili

též

optn

Dle uvedených zásad plynul život pomezního obyvatelstva na
Domažlicku dvma parallelními proudj^: mstským a chodským. Oba
se soustedily v Domažlicích a plynuly harmonicky vedle sebe až do
XVII. století. Byla zde zvláštní správa mstská, VN^jmutá z podruí
Že byla demokracie sama sebou nejbezpenjší zárukou národnosti eské,
pak pímo její zhoubou, toho markantním dokladem na Domažlicku samém
je posavadní eskost domažlických (mstu poddaných) osad stezce Domažlické.
a úplné znmení osad na stezce Všerubské, Všerub, Hájku, Brdku, které byly píslušenstvím šlechtického hradu Rj'zmberka, vztýeného na kdyském horském pásmu
Touto rýzmberskou sférou oddlena
nad stezkou Všerubskou proti bav. Burgstallu.
byla od Chod shora jmenovaných ve dnešním okresu Domažlickém nejjižnjší skupina chodských obci, t. j. obce Lhota a Pocinovice (ve dnešním Novokdýsku).
*)

aristokracie

—

—

g
°

úad

territorialních

župních

a

mstské

zadusí pi

zvláštní

Narození P.
Marie na námstí pro
obyvatelstvo
mstské,
byl zde však
kostele

—

králov-

zvláštní

i

sky' hrad, vyjmutý
z

pravomoci msta,

správní

to sídlo krá-

lovských statku po
xenkov okolním zvi.
vesnic chodských a

pidlen\'ch les
pohranipraních, byla zde

jim

a

grunt

i

stará , chodská"
fara pi kostele Zvstování P. Marie na
pedmstí pro obyvatelstvo venkova.*)

Ve hrad

majetku

,

nazvaném

králov,

hlavního píslu-

dle

šenství

,Chodský

hra,

psobil krá-

lovský purkrabí.

Msto podízen
pímo

králi,

pi tom

však svobodné a obe*)

Jako zbytek býva-

lého rozdleni spráx-j- veejné existuje v Domaž-

dnes vedle

ješt

licích

mstských
ných a
štní

škol obec-

mšansKvch zvlá-

dvojthdni

škohT

,selská

(zvetšelá

v íousedstvi

budova

dkanského

posud navštvovaná dtmi z Havlovic,
Petrovic, Boic a do ne-

kostela),

;

;

D
o

dávna^

z

Chrastavic.
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snmy zemské vlastními zástupci, spravované vlastním magistrátem dle eského práva mstského, vynikající jak vzdlanosti tak i
bohatstvím a bransílající

ností, postavilo se

velmi záhy v pe-

ady

dní

hnutí hu-

sitského. Již v roce
1419. táhli

Domaž-

lití spolu s hoto-

ostatních

vostí

mst

pošumavsk5'ch do Prahy
k zamýšlené manifestaci husitské.

a

se po sek-

stali

táském roztídni
Husit spojenci
Zižkovými a Táboritíi.

tená mže

pipojeného obrázku peísti Zižkv dopis, vzácný
si z

dokument
stvku
»
Domažlických se
to

Žižkou

z

r.

142(1..

chovaný posud ve

mstském

V

roce

museu.

1431.

astnili se

sú-

Doma-

vynikajícím
dílem památné bitvy, kterou poteni

žlití

byli u

metí

Domažlic

n-

kižáci, pi-

vedení odTachova
kardinálem Johanem.
Domažlití

CHODOVE

ukoistili tu papež-

(MUZ .ŽENÁ- A ŽENA).

Fot. J Tauber.
skou bullu, kardinálovo
nachové
roucho, jeho klobouk zlatý krucifix a honosili se trofejemi tmi až do
války 301eté, kdy se katolická reakce postarala, aby tyto dokumenty
husitské slávy zmizely. R. 1436. súastnili se na snmu Jihlavském
i

408

Sigmunda králem eským. R. 1481. nadáno msto
originál v museu mstském) posavadním
II.,
znakem mstsk\'-m, na nmž se spatuje nad otevenou branou mezi

koneného

pijetí

(privilegiem Vladislava

dvma vžemi andl
se

msto

s

napaženým meem. V

15.

a

zákupem nabylo úplného panství

tak. že

okolím*), ba že v

1585.

r.

stalo se

na 60

let

i

16.

zmohlo
nad celým

století

tém

zástavní vrchností sa-

mých Chod.

Chodové,

t.

j.

obyvatelé

již

jmenovaných

12 vesnic

hraniá-

.Králováci" na Pošumaví (sr.
Xa hrad Chodském zasedal vedle purkrastr. 201. tohoto svazku).
bte také rychtá královský, jenž s konšely z jednotlivých osad chodských záležitosti Chod spravoval a pe jejich, od r. 1325. dle téhož

ských tvoili zvláštní rychtu, jako

*)

R. 1549. na

jiní

p. od komory královské,

mažlicích odkoupili Domažlití obce a dvory:
vice, Luženice,

Baldov a

dv

pustá

od hradu královského v DoSmolov. Chrastavice, Hricho-

tudíž také

Spáiiov,

dvoišt Vlachova

ŽENY CHODSKÉ.
Fot. J. Tauber.

(nyní Havlovice).

-
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msto, jednou za 4 nedle rozhodoval. Za službv
vojenské sproštni Chodové robot
daní zemsk\''ch. Jsouce ddinvmi
(emfyteutick\Tni) držiteli svých usedlostí a uživateli les královskvch
s právem honby a rybolovu, se svobodou sthováni, shromaždování
se a zamstnání, byli za to pouze komoe královské povinni mírnými
bernmi penžitými a naturálními. Služba hraniáská opatila jim
v5'slovn uznan právo nositi zbra a prapor vojensk\% na nmž vrpráva, jakého užívalo

i

V

SKUPIN.^

V

V

CHOD

S PRAPOREM „PSOHLAVCL"
iPED STATKEM KOZINOVÝM.)
Fot.

J.

Tauber.

nosf a ostražitost jejich zobrazena psí hlavou. Odtud pro Chodv také
jméno Psohlavci a heslo ,Pro vlast a krále na stráži stále", podobn
pak právo a povinnost Chod pod spolen^^m praporem korporativn
oekávati každ\'' ohlášen}'- píchod panovníka, jej na doklad pilné bedlivosti své soudkem medu vítati a po as pobytu jeho estnou službu
i

konati.

Jako Domažlití, stali se
Chodové záhy horli\ými vyznavai
uení husitského a po té protestanty neb eskými bratry. Avšak
zatím, co Domažlice sply k vrcholu moci a blahobytu, klesal vojenskoi

politický vv^znam

chodských

stráží, s

ním pak bledla a k západu se

-
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schylovala
šastná hvzda shora uvedených svobod a výsad chodských, jimž uznalé listy král propjovaly doasnou sankci právní.
Již od polovice XVI. stol. pipravovala se potomní chodská tragoedie,
truchlivý a zoufalý zápas lidu domnívajícího se míti právo na obanskou svobodu, proti neúprosné tendenci djin, která smovala k naprostému ožebraení a porobení selského lidu, zápas tragický a pedem beznadjnv'. Nebof Chodové svj pomr ke králi chápali docela
jinak, než jak pomr ten dle souasn právní vdy vykládaly královské tribunály a povolané úady svtské. Je pouno a svrchovan zajimavo sledovati, jak vznikaly jednotlivé složky tohoto rmutného, v di

jinách

eských snad jedineného

konfliktu

dvou

základn rzných
Lamingen

nichž v koneném boji zastupoval Kozina první,
druhé, oba se stejnou vnitní nutností a neústupností.
Pokud se t\''e
ke

hledisek,

z

skuteného pomru

eským,

Chod

králm

významné faktum, že nejvtších milostí a
svobod se dostalo Chodm bud od panovníkv ohrožen 5'ch
(nepátelstvím Bavor zvení a rozpínavostí šlechty ve vlastní zemi),
kteí vlastní trpkou zkušeností poznail cenu vrného spojenectví uspolze

konstatovati

vrn

kojenjxh, na šlechtické zvli neodvisiých a tudíž králi
oddaných
selských hraniár (j. Pemysl Otakar II., Jan Lucemburský), nebo

od

panovník

vN^soce vlasteneck\'' ch,

jejichž

vysloven eská

koruny eské náležitou ochranou hranic a hmotným sociálním povznesením obyvatelstva
domácího (Betislav I., Karel IV., Jií Podbradskx' a snad již
Samo).
Tak se stalo, že Chodové, ušetení poddanstvím šlechtickým, zstali
pímo podízeni králi, na emž si velice zakládali. Avšak jejich pomr
ke králi nebyl pouze
státního píslušníka
k s u v e r é n u, jako pomr stav svobodných ve stedovku, nýbrž
spolu
selského poddaného k feudálnímu pánu,
jímž byla královská komora. Králové eští dle platného tehdy práva
zajisté mohli Chody, píslušníky královského zámku a pohraniného
zboží domažlického, dle poteby bemeny obtížiti, zastaviti nebo prodati — a neinili toho jen proto a jen potud, pokud potebovali v nich horlivé a vrné obránce íše a dynastie.
Chodové však uvykli hledti na vc jinak. Xa gruntech královských, kde za emfyteutické poplatky celkem nepatrné bydleli, a ve
hvozdech královských, jež opatrovali, cítili se Chodové od jakživa
pány. V mysli jejich tato skutková tradice stala se bhem nkolika
pokolení nezmnitelnou zásadou právní. V duši jejich písmem nesmazatelným a pesvdením nevyhladitelným utkvla idea pochopitelná,
avšak mylná královská slova, že na Chodsku žádný šlechtic nesmí
se usazovati a Chody sob pivlastíiovati
že Chodové, „vrní milí"
královi, mají svobodu emesel, svobodu obchodu a sthování, právo
politika velela jim sesilovati státoprávní postavení
i

i

pomrem

pomrem

i

:

:

svobodného rybolovu a honby, právo

dle vzrstu svého pidlávati
les, zakládati rybníky; že Chodové mají
svobodu shromaždovací a samostatnost representaní (peef, prapor);
tato slova královská jsou
platná, nelze jich odvolat, o nich ví
a jimi se ídí každý král; vše, co se proti nim dje, dje se samozejm proti vli královské a je zlovolnou intrikou „pán".
Tento tragick}> omyl Chod možno snad vystihnouti vtou: Chodové považovali své stedisko správní, chodský hrad, za svj majetek
a své píslušenství, — zatím však sami iiyli píslušenstvím chodského

polních

pozemk,

užívati

—

vn

„SENCE" U KOZINU V OUJEZDE.
Fot, Jos. Bareš.

komu náležel hrad. Z osudného názoru toho
napotom nejen zásadní a tvrdohlavý odpor Chod proti potupnému okleštování jejich privilegií, kterým postihl je zmnný' duch
asu a nešfastn\' osud vlasti, — n5'brž pímé revolty jejich za doby
hradu a majetkem toho,
prýští se

i

Kozinov\'
stálé

rozsudkm a píkazm vyšších
odvolávání se od krále špatn zpraveného ke

proti

jejich

zpravenému.

platn\''m

instancí
králi

a

lépe

Odtud po tragických sporech,

v nichž Chodové na konec
(nebof se nedali nikdy pesvditi o mylnosti
svého názoru, jemuž zrušení poddanství v XIX. stol.,
pozd, dalo
za pravdu), n\'brž jedin hmotné pesile úedního donucení, poddili

podlehli nikoli

dvodm

a

potomci jejich hroznou setrvaností idejí až posud onu nevyhladitelnou
k „pánm", k
a vlastn ke každému odchylnému elementu
a ke každému z nich nezrozenému lovku nedvivost, která až
posud je charakteristickým a rušivým rysem v povaze lidu Chodského,
jinak poctivé a dobrosrdené.

úadm

-
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Znajíce tento klí ku pochopení událostí tvoících djiny

Chod,

strun je projdeme.
Až do stol. XX\.

jevilo se. jak už podoteno. poddanství Chod
že Chodové bud pímo královské komoe, nebo místo ní
zástavnímu pánu, jemuž král dle zvyku onch dob za poskytnutou
pjku, za vykonané služby atd. postoupil svoje dchody ze zboží
chodského, zapravovali z poátku celkem nepatrné, s blahobytem a

jedin

tím,

potem jejich však stoupající
bern splatné na ehoe,

poplatky jednak

užívací
pak o

(emfyteutické,

Havle, dále
Martinskou, inži ze díví za užívání les královských, potoné,
dávky kuat, vajec, sjt a ovsa, kteréžto platy poátkem XVI. stol.
inily již pes 400 kop mís.), jednak správní a soudní (plat rychtáský). Již Jan Lucemburský, udlitel nejcennjších v\'sad. autor prvního psaného majestátu Chodského z r. 1325, postoupil všecky svoje
píjmy z Chod vnem dcei Markét, provdané za bavorského vévodu
Jindicha. Nebo Václav IV. ustanovil r. 1388 Oldicha z Mirkova za
pjku 50 kop groš rychtáem nad Chody s právem vybírati od nich
poplatkv soudní. Od jiného rychtáe zástavního, Buška z Vlkova,
vykoupili si Chodové r. 1456 soudní samosprávu, takže si nadále sami
vohli rychtáe, potud ustanovovaného ])urkrabím královským neb zástavní vrchností. Bern a dchody emfyteutické zastavovali králové
eští však dále, a od polovice XV. stol. stídaly se ve funkci zástavních vrchností na hrad chodském rzné rodiny šlechtické. Ve
2. polovici XVI. stol. byli to katolití páni ze Svamberka. kteí sídlíce
na Boru pod Pimdou. mli na hrad chodském v Domažlicích svého
j.

resp. o sv. Jií

sv.

da

purkrabího.

Chodové byli se v roce 1547
katolickému Ferdinandovi I. poslušnost
ve válce Šmalkaldské. Za to octli se v nemilosti císaské, a toho
zneužili zištní Svamberkové. nestydat oerujíce Chody u dvora a
sami je znásilujíce tak, jakoby byli ne zástavní, ale opravdovou jePodobojí Domažlití,

pipojili ke

s

nimi pak

i

stavm odepevším

Pokud se jednalo jen o placení, dali si Chodové íci.
Když však Svamberkové poali dotýkati se ideálních statk jejich,
jejich svobody svdomí, náboženství a osoby (požadovali robotu, bránili bohoslužb pod obojí, zakazovali prodávati obilí na trhu svobodn

jich vrchností.

zvoleném,

nutili

jim své pivo. pekáželi jim v

honb

atd.

).

—

bránili se

Chodové všemožn a skonili tžké spory šastn tím. že si získali
opt sympatie komory královské, a zaplativše králi mnohem více,
nežli co Švamberkm náleželo (11.000 tolar, kteréž si k tomu cíli vypjiU od mštan Augsburgských za roní úrok 30.000 žejdlík
másla), vymohli si v r. 1571 propuštní nenávidné zástavní vrchnosti.
Sotva však se vzpamatovali z nebezpeí tak velikými obtmi
pekonaného, byla jejich dvra ve spravedlnost svtskou zviklána

-
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prvním velikým otesem. Král Rudolf II. byl stále v nesnázích o peníze, jichž poteboval velmi mnoho, a jichž mu stavovsky' snm povoloval velmi málo. Jsa lehkomysln5'm hospodáem, zastavoval, kde co

Chodové se ze zástavy práv byli krvav vykoupili, a nebylo
královsky vznešené, optn je zastaviti. Bylo to brutální a bezcitné — ale bylo to pípustné, a Rudolf II. to uinil. V}'pjil si už
1579 od zámožn5'ch mšían Domažlick5'ch 20.000 tolar; za
zar.
stavil Domažlickým z poátku jen své dchody z Chod bez újmy
jejich posavadnich svobod.
Do roku 1585 pipjili mu však DomažHtí ješt 37.142 kop 51 groš míš. ili 43.333 zl. 20 kr. rýnských,
zaež sáhl Rudolf II. nemilosrdnou rukou na staré královskými slovy
posvcené zvyky a vS^sady Chod, a místo zúroení a umoení dluhu
ustanovil Domažlické na 60 let vrchností nad Chody, s právy pro
Chody katastrofálními. Nebot Domažlití mohli nejen v^^bírati obvyklé
platy, n\'brž i Chodm poroueti, je pokutovati a trestati, jejich schzek
a shromáždní netrpti, úad rychtá chodských obsazovati, na gruntech potud Chody užívaných sami sob ovíny, dvory, rybníky zakládati a z nich tžiti; lesy královské spravovati a v nich honiti, polovici
odúmrtí chodskjxh sob ponechávati, krmy zizovati a v nich výhradn své pivo prodávati (t. zv. právo propinaní) atd. atd. Tu poprvé Chodové se vzepeli rozkazm a rozsudkm královských úad,
poprvé odepeli vydati nové vrchnosti královské majestáty, jež od
požáru msta v r. 1592 nebyly více chovány ve spustlém hrad Chodském, n5'brž po vesnicích u pedák Chodských. Tu poprvé rozevela
se propast odcizení mezi mstem a venkovem. A jen proto nedošlo
dle mého mínní již tehdy k tragickému konfliktu dotené lidskosti
s osobivou svtskou mocí, k pozdjšímu zápasu kozinovskému, že
Domažlití rozumn a mírn vykonávali svou vládu, ponechávajíce
mnohou drobnou revoltu bez trestu a vykávajíce, až Chodové do nové
situace se vžijí,
a pak i proto, že pišel rok 1621.
Domažlití, jsouce protestanty, súastnili se odboje na Bílé Hoe
potlaeného, a odpykali spojenství své se zimním králem Bedichem
ztrátou sv5'ch statk, s nimi pak
Faicským strašliv. V první
i
svého panství nad Chody.
Avšak ani Chodové nemli nad ím jásati. Dopustilif se v nesnázích sv\''ch v pravd selské, chytrácké obojetnosti, k níž by se za
dob svobody své nebyli snížili a která se jim velmi špatn vyplatila.
také luteráni, postavili se po r. 1618, už z antagonie proti mstské
vrchnosti, na stranu Ferdinanda II. Souasn však u zimního krále
Bedicha — pro jistotu — žádali o potvrzení svých privilegií. Bedich
výsad nepotvrdil, nýbrž místo toho jim udlil r. 1620 písnou dtku
„poruením o bedlivosti varty pi zásekách", kterýmžto aktem musil je
„pod nemilostí královskou a propadením privilegií" nutiti ke hraniárbylo.
ted\'

n

ad

A

-
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odpíran5'm domažlické vrchnosti.

A

když Ferdinand
prosba o potvrzení
míijestát, ze kteréž vyvozováno, že se súaslnili rebelie. Proto byli
Chodové bez milosrdenství hned r. 1621 znovu zastaveni, v roce 1630
pak új)]n prodáni Wolfu Vilému z Lamingen, pánu na Blé a Újezd
Chodovském (v nynjším okrese Hostouíiském).
Byli sice ješt vlastenci, kteí se snažili zachovati král. komoe
pomezní panství Chodské, vylíiti korun cenu jeho a od nevhodného
prodeje zraditi krále, jehož
Chodové sami byli na sebe upozornili
tím, že jej, když Kleneskou stezkou z jara r. 1623 pijíždl do Cech,
u Klenci s praporem, se starými pergameny a listinami korporativn
oekávali a zastavili, žádajíce, aby jim hned na míst stará privilegia
potvrdil a podepsal, k emuž
stolek a psací náiní pedložili. Pekvapen}'' a nezasvcen}' panovník poukázal je vlídn, aby žádost svou
mu podali prostednictvím píslušných dvorních úad, a odjel. Splnní
své žádosti však se Chodové nedokali, nebof zástavní jejich pán
tehdejší, Wolf Vilém Lamingen, byl prokázal císai znané služby a
zavázal si ho tím, že na svj peníz se vypravil jakožto vyslanec Ferdinandv do Uher, odvrátil zde mocného Gabriele Bethlena od spojenectví s nepáteli císaovými, usnadnil tím císai jeho vítzství blohorské, po nmž se stal dokonce jedním z komisa Ferdinandových,
kteí provedli m. j.
krvavou pražskou exekuci na Staromstském
rynku 21. ervna 1621. Pochopitelno tedy, že se nesetkal s velikými
pekážkami, když dostav zálusk jak na konfiskované msto Domažlice,
tak zvlášt na krásné a nedotené území chodské, žádal, aby Chodové, Domažlicm konfiskovaní, byli jemu za prokázané služb\' s poátku zastaveni, pak, teba za cenu nepimenou a na škodu král.
komory, zcela postoupeni. Dne 2. prosince 1630 byla podepsána a po
té do desk zemských vložena smlouva, kterouž dva komisai královští
(a politití pátelé Lamingenovi) za
nízkou a k tomu
z ásti
fingovanou cenu 56.000 zlat\'ch rS'nských prodali jménem
sk\''m službám,

zvítzil, našla se v listinách krále

Bedicha

—

jejich

i

i

i

,

nepimen

Msti Cské Vilému Lamingen
jeho ddicm a nástupcm zámek
Chodský s vesnicemi „chodsk5'mi a jinými" k zámku náležejícími,
i

J.

potoky, lesy, lidmi
odúmrtími
krmami, mlejny, s platy, robotami a jin\>mi dchody, se vší zvolí, s plným a mocn\''m, dokonalým
panstvím, jakž jsou toho všeho pedešlí králové eští ... v držení
s

.

a užívání

b5'ti

ráili,

vému pánu uvedeni

.

s

.

.

.

.

dalším pipomenutím, že noví podaní mají nov poddanost a lovenství, tudíž v úplné

býti

nevolnictví.

Koc

Za pomoci rodiny
z Dobrše, soupeící s Lamingen}' o vliv
a statky na pomezí eskobavorském, odvolali se Chodové ke králi.

Marn

však dokazovali, že rebelie stavovské se nesúastnili a že
Chod královskou komoru zkrátil. \'ilém Lamingen

Lamingen koupí

už dovedl zaíditi, aby císapikázan\' odhad zboží
Chodského vypadl pro nj
pízniv. Ale ovoce vítzshi
svého se nedokal, nebot
zemel r. 1635 v sídle svém.

em

Újezd Chodovském.
Za malé sirotky (syn
Maxmilián, potomní povsln\' „Lomikar", byl jeden rok
stár), ujala se správy statk
vdova Barbora, paní pr5^ do
brého srdce, která si vedla
(a

pi všeobecné

30tileté

musila)

anarchii za

snad

války

i

vésti

vi Chodm

mírn a shovívav, že

se

tak

opt

r. 1652, když
správce statk Lamingenských, Melchior z Aschenbachu, takto zuivý germa-

ozvali teprve v

CHODSKÉ

DVCE PEDOUCÍ

úspšnx' hospodá, jal se utahovati šrouby vrchnostenské vládv Liením bývalých
svých; stížnostmi, že vrchnost
ohrožuje bezpenost zem pílišným kácením pohraninjxh les, jež prý
smlouvou z r. 1630 prodány nebyly; dojemnou nabídkou, že se sami opt
vykoupí pro komoru královskou zaplacením celé kupní ceny, za kterou

nisator, ale ráznv' a

pomr

byli prodáni,

polda

1.

a

—

získali

Chodové

sice pozornosti

Ferdinanda

III.

i

Leo-

že záležitost jejich znovu vyšetována, že správce
1656 byl z píkazu dvorní komory propuštn a že

docílili,

Aschenbach r.
pánm
z Lamingenu vzhledem k tragice osud Chodsk\'ch optn a drazn
doporueno, aby Chod neutiskovali píliš a nedohánli k zoufalství.
Avšak po správci Aschenbachovi nastoupili vládu vlastní ddicové, bratí Wolf Bedich, kanovník solnohradsk\' a Wolf Maxmilián,
muž právnicky vzdlaný a energický.
a mocné jejich protekci
nebylo tžko prokázati formáln získaná práva vrchnostenská. Panovník, rozmrzen\^ a unavený sudistvím Chod, odbyl je v roce 1668
jednou pro vždy s výslovným podotením, že stará privilegia jejich
jsou zrušena a neplatná, ^e Chodové jsou zavázáni vrchnosti ddi-

Tm

lovenstvím,

n5'm

a že se jim

tudíž

ukládá

vn\'

klid

(perpetuum

silentium).

Oba Lamingenové,

a když panovník Bedich v r. 1675 zemel,
Maxmilián (nyní v5'hradn5' vlastník a pozdjší Kozinv odprce)
sám jal se panství, po plstolet\'ch sporech a nesnázích definitivn

zbyl3>
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nabyté a zajištné*), upevovati, a to v první lad peložením residence své mezi Chody samé.
Chodský hrad v Domažlicích od požáru z r. 1592 ležel pust a neobydlen. Domažlití stali se po spoleném neštstí opt pirozenými
spojenci Chod. Pedstava starého Chodského hradu byla konen

Chod samých píliš nerozlun spojena s pedstavou krásných
bývalé svobody. Ježto se z tchto píin stará residence
chodského zboží z dob královských Lamingenovi k úelu naznaenému
nehodila, postoupil ji r. 1676 výmnou za dva babylonské rybníky
mstu Domažlicm a zvolil za budoucí sídlo rodu svého krásnou polohu v údolí erchovky, kde pi malebném rybníce býval Chodský,
po té domažlický mlýn a dvr, zvaný Trhanov. Zde dal si v
1676
až 1677 zbudovati jednoduchý barokní zámeek, jejž,
ab\' Chodové
o významu jeho nemohli býti v pochj^bách — nazval Novým chodským zámkem, Chodenschloss. kteréžto nmecké jméno pešlo pak
na celou pi zámku vzniknuvší osadu, dnešní osadu Trhanov.
Usadiv se takto pevn na Chodsku a pikoupiv souasn na jihu
s državou
chodskou sousedící panství Rýzmberské (od ernín
z Chudenic r. 1676) s osadami
Kdyni. Koutem a Zahoany, stal se
Wolf Maxm. Lamingen hejtmanem kraje plzeského. Xové moci své.
která mu dávala k disposici vojsko, použil v zájmu utužení panství
svého. Pišed z Plzn s vojenským prvodem na Chodsko, zmocnil se
originál chodských majev mysli

as

1.

—

,

i

stát, s nimiž v srdcích

Chod

padala

bývalá

stála

i

jejich

práva (až na dva nejdležitjší,

jež

Chodové

zatajili

a

Maxmilián Lamingen
domníval se. že tím umlel
Chody na dobro. Ale Choukryli).

Faktum, že Lamingenové

*)

Chodm vážn

necelili

z

r.

1630.

lobami.
etc,

a

oteven

poukazem na smlouvu

prostým

nýbrž intrikami, protižn-

provokováním výtržnosti

— jakož

i

že

Chodov

docilo-

daných okolnosti relativn
pozoruhodných výsledk, nasvdvali za

uje tomu.
ského

že

pi

prodeji zboží chod-

Lamingenm pece

se švindl, jenž od

ZAiMEK V TRHAXOVÉ
(.NOVÝ CHODSKÝ HRAD"

—

CnODENSCHLOSS).

Fot. Jos. Barel.

jen udal

pívrženc La-

mingenských vždy znova zatušován býti musil. Positivní doklady
pro úsudek tento pirozen sotva
e.xistují.

-
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již tak asto sklamaní, vidli v násilí tom jen nový loupežný
uskok panský. Byli pesvdeni, že císa Ferdinand jim tenkráte
u Klenci potvrdil jejich výsady, kteréž jim Lomikar s „pány", svými
spojenci, bez vdomí císae zapírá, což mu býti mohlo tím snazší, ježto
dle zákon tehdejších nesmli se poddaní obraceti k vyšším místm
pímo, nýbrž jedin prostednictvím své vrchnosti.

dové,

Náhodou zvdli o vídeském advokátu, jenž vymáhá audience
u císae. Jeho prostednictvím si audienci vymohli. Byvše pro zajímavé zjevy své od nezasvceného panovníka opt vlídn vyslechnuti
a opt: ubezpeeni, že se vc vyšetí a v právech že se jim neublíží,
vrátili se s jásotem do sv}''ch domov — a hned všecky vesnice chodské znova odepely pánovi poslušnost. Ten ovšem nelenil. Udal je
(a to v dobách, kdy nebezpená selská povstání stží byla potlaována a ukrutn trestána) pro vzpouru, obvinil dokonce z velezrády,
a docílil, že v r. 1693 nov5'm dvorním dekretem Chodové opt úpln
odmrštni, na píkaz vného mlení z r. 1668 drazn upozornni
a

písn

pokáráni.

Když dekret ten 23. února 1693 sedlákm chodsk\'m v nádvoí
zámku trhanovského shromáždným zvláštními komisai královskj^mi
byl

peten —

vystoupil

neoekávan mladý

sedlák

z

Oujezda,

Jan

Sladk\', po statku Kozina, a prohlásil resolutn „Dyby bulo prauda
tuto, co ste táli, že huž nemáme žádný privileje, buli by to císa pán
našim lidom ve Vídni sami ekli. Proto tudleto není prauda." Tento
ist chodský úsudek provozen byl hlun\'m souhlasem celého shromáždní, a Kozina stal se hrdinou dne.
Odtud ch\']ila se tragedie chodská rychl\'m spádem ke smutnému
konci. Následek práv popsané scény byla nová žaloba pro buistxi,
a k té pibylo nkolik dalších vyvolaných provokacemi lamingenských úedník. Vídeiskx' advokát Chod, cht je ochrániti ped vojenskou okkupací, napsal jim (nmeckou) pokornou petici k císai,
aby je netrestal, že už budou poslušní. Chodští zástupcové, nminy
neznalí, podepsali. Ale, když za krátko královští komisai znova pišli,
supplikaci tu jim vyložili a žádali od nich písahu poddanství
sedláci
se jim vysmáli. Prohlásili za neplatnou petici podepsanou omylem
a bez plnomocenství k tomu vydaného, prozradili, že mají ješt dva
a to hlavní královské majestáty v rukou — a poslali své zástupce
znova k císai, tentokrát oklikou pes Bavory.
Císa pozbyv trplivosti naídil Chodm, aby vyslali sedm svých
zástupc s neobmezenou plnou mocí k appelanímu soudu v Praze,
tomuto pak uložil definitivn ukoniti pi mezi Chody a panem W. M.
z Lamingenu, nyní již jedním z místodržících král. eského a tudíž
odprcem velemocným. Následovalo soudní ízení, plné zmatk a
:

—

om^d zpsobených Chodm novým nesvédomitým advokátem

dobro-

:

—
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druhem, plné také intrik a provokací se strany lamingenské. Po úedním zniení zb\'\ajících ješt dvou majestát soudem a po vyj^rovokovaných srážkách lidu chodského s vyslan\'m na Chodsko vojskem
skonen process konen rozsudkem v celku mírným, pihlížejícím
k tragické psychologické situaci chodského lidu. domnívajícího se
hájiti ve sv5'ch právech stále platná slova královská.
Pouze Krištot
Hrub\' z Dražinova a Kozí na z Oujezda odsouzeni k jednoroní
nucené práci v okovech, ostatní vzati na milost, podcpíší-li revers
poslušnosti.

Rozsudek

apell. soudu pražského byl však císask\-m rozhodnutím
zosten v ten smysl, že má býti ze .3 elných muž
chodských jeden, a to bud Jan Sellnar. eenx^ Ctverák, nebo Krištof
Hrub\% nebo Jan Sladký-Kozina popraven; rzné menší tresty pipojeny pro jiné vinníky. Hrubý záhy na to zemel ve vzení, z obou
zb\''vajících los padl na Kozinu a tento celkem nevinn}'. ale mužn\'' a
výmluvn\'' obhájce chodského názoru svtového byl 28. listop. 1695 na
námstí plzeském za assistence 68 sehnaných rodin chodských na
odstrašenou obšen. Je všeobecn známo, že na popravišti Kozina
^Lomikara" zavolal do roka do dne na boží soud. Za jisté pokládám,
že vlastn tato pedpovd Ivozinova, splnivši se do slova, založila celou
dojemnou tradici
posmrtnou Kozinovu slávu, a že bez této památné

v únoru

1695

i

píhody sotva bychom znali tak dobe osud)' Chod, sotva bychom
mli krásný román Jiráskv a srdcem h\''bající operu Sípkovu-Kovaoviovu, s djem ovšem pimen sidealisovan-m proti stízlivému
avšak nemén zdvodnnému a srdcelomnému dji historickému.
Vlastním hrdinou tragedie kozis nímž se tená práv seznámil.
novské je spíše celé pokolení Chod než individualita Kozinova.
Po smrti Kozinov. drastickém to dkazu, že je veta po krásných snech o návratu dobr\'-ch starých as. rozhostilo se po Chodsku,
sklonném pode jho vrchnostenské vlády, trvalé ticho, smutné, mrtvé
ticho.
Tenkráte bezpochyby vznikla teskná sloka známé chodské
písn, jejíž melodickou variací velmi vhodn tvrce opery -Psohlavci"
zahajuje dj a rázem vyvolává tesklivou náladu líené doby
„Zelenj- hájové, byjvaly ste moje,

byjvaly ste mj-ho srdce potšení:

íko už

dlouhyj

as

neslyším ptáka hlas,

na obloze se hukázal smutnyj asl"

Než ani .Lomikar', jako již otec jeho. nedožil se úrody své zdárné
námahy. Wolf Maxm. Lamingen z Albenreuthu. pán na Blé, Koutech.
Klenci, Rýzmberce. Eisendoríu, Zahoanech, Všerubech a na Chodech," (tak se tituloval), prodav

od Domažlická (Blou, Újezd

sv.

pvodní statky rodu svého na severu
Kíže atd.), zemel v Trhanov v den

Dušiek

2.
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listopadu 1696 — nikoli ve
- dopoledne po snídani,

28. listopadu

covn

své mrtvicí ve \-ku 62

výroní den Kozinovy popravy

rann byv

u psacího stolu v pra-

let.

Pozstalé dv dcery, uctivše památku otcovu postavením trojích
Božích muk v okolí Trhanova, spchaly zbaviti se osudného ddictví,
všeho lidu chodského.
na nmž zdála se lpti kletba Kozinova
Statky lamingenské koupil za 560.000 zl. rýnských a 1000 zlatých klíného 14. ervna 1697 Jan Jindi^ich ze Stadionu, kanovník ve WUrzi

burku.

Chodové odtud v djinách pestali vystupovati jako samostatný
Stali se prost poddaným selským lidem, jako ostatní
dál zatvrzelými odvenkované na Domažlicku. Zstali však ješt
prci všech nových vliv. Takto zachránni Chodové sice jazyku
subjekt právní.

i

a národu svému, utkvli však nejen na starých formách svérázného
kroje, dialektu a zvyklostí životních, nýbrž i na zastaralých tradicích

hospodásk\'^ch a sociálních, opozdujice se proti všeobecnému pokroku
nové doby, která zastihla je nepipraveny. Teprve druhá polovice
XIX. stol., nejnovjší to éra všeobecné svobod}', rovnosti a samosprávy obanské, znenáhla je burcuje ze starosvtské nehybnosti a
uzavenosti — kéž s výsledkem vždy jen utšeným a jim národu proi

spšn\''m! —
Zatím co na venkov domažlickém Chodové bojovali poslední
celý ostatní
svj zápas o samostatné bytí. a po té živoili, jako
národ, bylo také Domažlicm podstoupiti kruté zkoušky a prožiti doby
hlubokého úpadku. Když na píklad v r. 1627 povstný don Huerta,
byv katolickým šlechticem Pibíkem Jeníškem k tomu vyprovokován
se vsadil, že lutheránské Domažlice , obrátí" na katolictví, když po té
místo missionái obsadil mšanské domy svými soldáty a vyhrál

tém

sázku 500 dukát, které mu ovšem za Pibíka nádavkem zaplatiti
museli Domažlití, zstalo dle tradice po celém námstí sotva nkolik
obydleno. Pi astvch návštvách švédských i císaských regiment vyssáváno msto jak pobytem vojsk, zhusta dlouho trvajícím,
tak velikými sumami výpalného, jež DomažHtí, nemajíce sami penz,

dom
i

Ukázky tyto
si dlužívali od venkovan, svých kdysi poddaných.
postaí k objasnní dsledk Bílé Hory, kteréž msto posud tak bostatky okolní, nýbrž i vyštvaly
haté nejen pipravily o veškery
neb umoily velkou ásf obyvatelstva,*) a zbytek jeho ožebraily.
Úpadek Domažlic tmito všeobecnS^mi pomry dob}' a zhoubnými
nyní

tém

požáry celého msta v letech 1592, 1683, 1747 a 1822 zpsobený
tomto rozsahu po celé vlasti obdobn}-) byl však specieln místním
dalším pevratem dalekého dosahu dovršen. Ješt v r. 1618 bránili
(a v

*)

V

letech

1640—1645

ktno

v Domažlicích

ron 21—35

dtí, nyní

prmrn 300.

—
Domažlití starou snad

i
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právem utvrzenou zvyklost, dle
pedepsanou obchodní cestou pro tu
v\'-hodnji byla použila stezky Kleneské.

nabyt\''m

které byla stezka Domažlická

i

ásí vozby, která by jinak
Pevrat pomr celních a mýtních, celkové poklesnutí obchodního a
strategického v\-znamu Domažlic v XVI a XVII. stol. odialy však
Domažlické stezce posavadní monopol. Tžišt dopravního ruchu
mezinárodního pesunulo se na stezku Kleneskou, která jsouc
kratší a tudíž výhodnjší alternativou trati Praha-ezno, nežli cesta
Domažlická, zvolena již v pol. XVI. stol. za stálou linii poštovní a nabyla pirozené pevahy. Klenci, v r. 1690 na msto povýšené, ovšem
získalo. Domažlice však velmi utrply. Ocitly se na .ztracené vart",
stranou ruchu svtového, což dostaten dokládá skutenost, že až do
r.
1861 Domažlice nemly ani své pošty, nýbrž odkázány byly na
poštu kleneskou. Jaký div. že následkem toho všeho Domažlice,
trudn a cele zamstnané hojením utrpných pohrom, ožebraené, od
povzbuzujícího pímého styku se svtem stále pokraujícím odíznuté,
pozbyly ve smutných dobách XVII. a XMII. stol. také své nkdejší
kulturní výše, své vynikající vzdlanosti a osvícené pokrokovosti
z dob husitskS-^ch. Jaký div. že ješt Božena Nmcová, když r. 1846
pišla sem rozsévat vlastenecké sebevdomí, svítit svobodomyslností
a studovat svéráz Chodska, setkala se až na nepatrné v5'jimky s od-

mítavým neporozumním, že spatila mšanstvo tonouti v naduté nevdomosti, malicherné pruderii. filistrovské úzkoprsosti, pehnané, avšak
špatn používané šetrnosti a v jin\''ch trudn\'ch dsledcích staleté
opuštnosti, chudoby, pokoeni, jimiž veškeren život eského národa
ješt dnes tolik trpí.
Na štstí pro Domažlice nadešla zatím rušná doba železnic.
Bývalý význam nkdejších zemských stezek na Domažlicku jakož
kommunikací mezinárodních pominul, a rovnž nové silnice, jimiž
zemské stezk\' byly nahrazeny, slouží již jen doprav místní. Xebot
bývalá mezinárodní doprava jejich pesunula se na eskou západní
železnici (traf Praha-Brod bavorskS') zbudovanou v letech 1860 — 1861.
k níž pipojila se v r. 1887—1888 vystavná eskomoravská píní
dráha (trat Domažlice-Jihlava) a posléze místní dráha DomažlickoTachovská. Domažlice jsou spoleným uzlem tchto železniních tratí.
Timi, zvlášt však eskou západní drahou, která pevzala opt nkdejší úkol stezky kleneské, protknuty Domažlice zase pímou a živou
mezinárodní cestou z Prahy do jihozápadní Evropy. Mstu otevel se
takto optn výhled ku Praze i do ciziny a obnovila se nkdejší jeho
posice, celému okolí dominující. Domažlice povzbuzeny k novému
životu. Od té doby nikoli sice potem obyvatelstva, zajisté však chvalitebným užíváním dchod ze zbytku kdysi velmi znaného jmní
obecního, horlivostí vlasteneckou, pokrokem technickým a stále vzrstá-
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smyslem pro dobro obecné Domažlice pokroily neobyejné a
dob pítomné bez odporu zase probudilS^m, úhledným a zdravým
mstem eským, jež svdomité plni heslo nadepsané na brán mst-

jicim

jsou v

ské:

,

Domažlice pevná

vlasti hráz,

Snažil jsem se, abych

složky a nitky,

jejichž

co

jste

nkdy

byly, budte zas!"

tenáovi umožnil

sledovati ony vývojové

dnešní

Domažlicko, ili — dle
— Chodsko.

v\'sledkem

je

synonymního (v. upozornni na str. 401.)
Vývoj okresu Domažlického a lidu zdejšího bjd

VN-razu dnes

osud

vzácn

dosti

odchylnj^

jedinený. Vývojem tímto a zddnou povahou lidu, za jejíž charakteristické znaky
vytknouti lze neobyejn vyvinutou, až do chorobn utkvlé touhy
zabíhající lásku k rodišti,*) starosvtskou sobstanost vzbuzující až
zdáni kastovnické uzavenosti, jadrnou bezprostednost projevu psobící nkdy dojmem jakési spoleenské primitivnosti ba neotesanosti,
konservativní šetrnost a jednoduchost života, myšlenkovou pímoárnost, jevící se \'e sklonnosti k politickému idealismu (radikalismu)
a znaném sebevdomí, — vysvtluji si onu zvláštní pichut, která
jako neviditelné fluidum prostupuje na Domažlicku celé životní prostedí msta
venkova. Mnozí lidé, pedevším intelligentní úedníci
a uitelé stedních škol zdejších, pišedše na Domažlicko a narazivše
na zvláštní patriotickou nedútkiivost a uzavenost obanstva, cítí se
zde s poátku neuspokojeni a sklamáni v ržových pedpokladech.
Pokud však nejsou irými kosmopolity, nebo churavi steskem po
vlastním domov, vžiji se díve nebo pozdji, louí se pak tžce
a trvale vzpomínají. Tento
od

jiných krajin vlasti,

ucelený,

snad

i

i

postup, sotva tak tvpický
u jiného

msta,

je

zjevem

jist pozoruhodn\'-m, specificky esk\''m, a jist ne-

slouží
cti.

Domažlicm

k ne-

-Pipomíná, kterak

i

sa-

mému
lik

Karlu IV., jenž tomiloval všecko eské,
z eské
mlniina

zdála se ušlechtilá,

pdy
s

vzrostlá

poátku

trpkou a nela-

') Božena Nmcová na Domažlicku našla psycholofíický
podnt i titul k povídce „Domábi nemoc", podobn ik povídce „Karla": v obou povídkách podány pkné píklady

nostalgie.

DVA chodští staici
v PiÍECHODNIM KROJI DNEŠNÍM.

—
hodnou.
chutni

jemu bylo potebí, aby

I

i
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eskému

vinu pišel na chu(. Podobné

leckterý psychicky' produkt našeho národního bytí, a dlužno

páti, aby už docela byla pemožena ona nešíastná, krátkozraká
móda, která ohrnuje nos nade vším, co nepáchne voavkou cizí autoAno. ume se od jinvch, ale
rity, co není odlitkem cizí dokonalosti.
zstame svými! i\Inoh\'' náš hyperkritický panáek stal by se vroucím
si

a

z

mozku

hloubi

i

srdce

pesvdeným

vlastencem,

t.

j.

ad

v první

miio\nikem samobytnosti a jadrné svéráznosti naší. kdyby vnoval dostatek lásky a pée tomu, aby ji poznal a pochopil. Pál bych si, aby
moji tenáové v tomto smyslu sob zamilovali Domažlicko, jež toho
Dozasluhuje,
a to nejen Domažlicko mrtvé a zidealisované. nýbrž
mažlicko živé, Domažlicko pítomné.
Zbývá ješt popsati nkteré jednotlivosti a doložiti je statistikou.
K tomu cíli vydejme se na malou okružní procházku okresem a
ponme teba u severozápadního jeho kouta, jímž je malá, v lese
docela ukrytá nm. osada Nu z a rov (Aimvorgut) na49"28's. š. Nuza-

—

i

rov náleží k eské obci Postekovu, nejsevernjší to ddin historických Chod domažlických (1887 obyv. dle sítání z r. 1900, tytídní škola ob.). Odtud prostírá se území okresu rovn na vchod
pes dvr Podhamí, v místech b\''valé, bezpochyby za SOleté války
zhubené ddiny Ždáru. dále pes obce Z d a n o v (Ždánov, Tannawa)
s

osadou

Hrbkem

(290 obyv.. vtšinou

Nmc;

nm.

jednotídka),

Dražinov i Draženov (434 ob., eská jednotídka). Velké a Malé
Luženice (402 ob., . jednotídka), pkný statek Baldov a obec
Chrastavice (381 ob., . dvojtídka) až k obci Milavím (569 ob.,
fara, . dvojtídka, v úpln stejné sev. šíce jako Nuzarov). jejíž osada
tvoí severovýchodní roh okresu. Od Milave rovnou k jihu
na stran východní obce Sedlice (133 ob.). Boíce
(278 ol).) s osadou Smolovém. Mrákov
(192 obyv.),
(893 ob.) Starý
(471 ob., fara, eská tytídka. venk. pošta) a

Božko v

lemují okres

Spáov

Kyov

kem

a Š ti to v kam i. Za Mlýnekem
a Nový s osadami Mlýne
uchyluje se hranice okresu volným obloukem na západ a severozápad, kdež k okresní, spolu zemské a íšské hranici piléhají nmecké obce Prennet (719 ob., nm. dvojtídka) Starý. Nový. Malý,
Kubici a Plassendorfem. Folmava
s osadami
(1642 ob., fara. nm. tytídka ve Folmav, trojtidka ve Fichten-

Nmeckou

bachu). Horní a Dolní s osadou
s

Fuchsovou Huti

ili

Fichtenba-

Folmav a ve Fichtenbachu). Ha selbac h
osadami Schmalzgruben, Sophiental ili erná

chem

(pošta ve

Hennesperk i H einrichsberg
dvojtídky,

v Haselbachu

Novou

a

Haselbachu a

poštovní a celní

nice (Wassersuppen) (1180
dami

(v

ob.,

nm.

úad) a

šestitídka,

Starou Huti. Tato obec piléhá

Í1248 ob.)

eka

a

. ece nm.

konen Nemafara, pošta) s osajiž

k severozápad-

-
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nímu výbžku Nuzarovskému. jimž jsme byli procházku po obvodu
okresním zapoali. Z obou krajních bod charakteristického oblouku
okresní, spolu zemské hranice proti Bavorm jsou Nemanice (na 49"
26' severní šíky a 30° 23' v\'chodní délky, nad bavorským Lesním
Mnichovem) zárove nejzápadnjším, Plassendorf pak (umístný
v ostrém záezu zemské hranice proti bav. Brodu na 49° 20' severní
šíky a 30° 33' východní délky) nejjižnjším místem okresu.
Popsan\'mi obcemi obklopený vnitek okresu znázorniti lze vepsaným lichobžníkem s podponou asi 10 km dlouhou, k severu obrácenou, jež napjata jsouc mezi obma mstskými obcemi okresu:
(1397 ob., fara, .
Domažlicemi (7556 ob.) na vs^chod, Klen
tytídka s pokraovací školou prmyslovou, pošta) s nm. osadou
Caparticemi (nm. Nepomuk) na západ, protíná smrem od Domažlic obvody obcí Petrovic (132 ob.) a Oujezda (675 ob., . dvojtidka). Na ostatních stranách naznaeného licholjžníka od Domažlic

ím

k jihu

.

sledovati

dvojtídka),

mžeme
TI um

obce

aov

Krásnící, Pelechnami

a

Nevolie

(1073 ob.),

Snorami

(209 ob.).

Stráž

(370 ob.,

osadami Filipsberkem,
(ve Snorách nmecká, v Pes

lechnách i Pelechách eská Matiní exposilura; v Tlumaov zizuje
se v r. 1910 . jednotidka), Pažešnici (960 ob.) Starou a Novou
Kubicí (. jednotidka, pošta),
(. dvojtídka) se vzdálenou osadou

.

a

konen Chodov

tídka, pošta) a

(1853 ob.) s osadami

Pecí pod Cerchovem (.

Trhanovem

(fara,

. ty-

Chodov pimyká

dvojtídka).

se ke Klenci.

Geometrick}- sted okresu tvoí území obcí Havlovic (351 ob.)
(!82 ob., . jednotidka).
Celkem shrnuje okres Domažlick\' v sob 26 obcí politickjxh,
30 obcí katastrálních, 52 osady zempisn odlišné, se 25.490 obyvateli
(dle sítání z roku 1900) ve 3223 domech na ploše 24.290 ha 51 a
a

Babylona

16 OT^ s ist5'm katastrálním výnosem 382.908 K 94 h, z ehož pipadá
na pdu plodnou 23.688 ha, na pdu neplodnou 12' 7 ha. na zastavenou plochu 17697 ha, na cesty, potoky a místa veejná 513'79 ha.
Process populaní vykazuje tu, snad již od válek napoleonských,
stagnaci, což vysvtliti lze jednak zemdlskou povahou kraje, jednak též celkovou stagnací národohospodáskou. Nebot mnohé kdysi
kvetoucí živnosti, jako tkanikáství, hrníství, tkalcovství, puno1

tém

moderním pevratem vjTobní techniky
úbytek tento pak nahrazuje se vydatnji podniky moderní industrie teprve v posledních letech. (Továrna fy. J. Královec,
dílny fy. M. Duffek, V. adek na zboží tkalounkáské, strojírnv f}'.
J. Kaub, Kroul, K. Holý v Domažlicích.) Od r. 1870 do r. 1900 stoupl
úhrn obyvatelstva ze 24.524 na 25.490 tudíž o 4%. V mezích celkové
stagnace této z n3'njších 26 politických obcí okresu v uvedeném
chástvi, jircháství atd.
zcela zanikly;
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3()tiletí

zstalo 12

obci, jejichž

obích obyvatelstva

populani

poiiyl)

nepesahuje

57o-

V

7

nad 57o (nejvíce v Oujezd, rodišti Kozinov, o 35°/o, ^^ 500 na 675 ob. a v Chrastavicich o 17%) ze 326 na
381 ob.). V 7 obcích pak obyvatelstvo kleslo o více než 57o (nejvíce
v Nevoliích, o IB7o. y-^ 2.S4 na 209 ob. a \- Luženicích o 157o, ze
469 na 402 ob.).
pi^ibylo

DO.M.AZLICE.

Fot. J. Tauber.

DOMAŽLICE

samo vykazuje vzestup pi cenlralisující
Msto
v r. 1615
tendenci doby nepatr)', o 8'37o, ze 6969 na 7556 ob.
bylo 311, 645^ v r. 1870, 631 v r. 1900. Jsouc sídlem okresu politického,
soudního a zastupitelského, farního úadu dkanského, státní pošt\',
eského školního inspektora, c. k. evidence katastru dan pozemkové,

Dom

(^Spoitelny, Záložny a Okresní hospodáské záDomažlice uprosted severovýchodní tvrtiny okresu
samosprávného, 3 km od severní, 4 km od východní. K) km od jižní
a
km oá západní jeho hranice, a je pirozen\'m stediskem nejen
Novokdýska. Stakovska a Ronšpervlastního Domažlická, nýbrž
ska. Z mst sousedních vzdálena jsou: Nová Kd\- a Horšv Týn
10 km, Ronšperk (Pobžovice) 15 km, Bavorský Brod 16 km. bavorský Lesní Mnichov 20 km: Klatovy .30 km. Plze 50 km. Praha ve
130 km, drahou 170 km.
vzdušné

tí

penžních ústav

ložny), leží

msto

M

i

áe

Jádro Domažlic tvoí stedovké, kdj-si hrazené vnitní msto,
zkrátka též „msto" zvané. Osou jeho je isté a útulné námstí, po-
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doby dlouhého, úzkého, od západu k

dv

v\''chodu položeného obdélníka.

námstím parallelní ulice vnitního msta
(severní Školní — Spálená, jižní Hradská— Vodní) v polovici ki^ižovit
eže píní ulice od severu k jihu (Kostelní — Branská). Na krajních
bodech pdorvsného kíže tohoto, jenž posud tvoí osu celého msta,
vedly do. nkdejších hradeb mstských 3 brány, od východu Dolejší,

Jako námstí, tak

i

s

od severu T\'nská, od západu Hoejší,
(fortna).

Dolejší,
vitá

od jihu pak tvrtá „Branka"
1838 a 1841. Z brány
Brány Týnská a Hoejší zboeny v
kdysi dvojité, odbourána r. 1843 vnjší branka; vlastní vžo1.

brána hradební,

vXV.

stol.

ve vladislavské renaissanci upravená,

východu vchod do námstí. Rovnž , Branka"
k námstí, podržela dosti vrn dívjší svij ráz.

se zachovala a tvoi od
s

Branskou

ulicí

Jihozápadní roh opevnni

mstského

zaujímal král. hrad chodskx',

vodn

p-

od msta úpln oddlený a dokola píkopy obehnán}^. Nezastavená prostora mezi hradem (v léto stati již asto jmenovaným) a
mstem tvoi nyní námstí Chodské. Chodský hrad, pešed r. 1676
(viz str. 406.) spustí}' v majetek msta, byl jím v
1726 — 8 v nynjší
formaci chudobn znovuzizen, naež sloužil za státní solnici, po požáru msta z r. 1822 pak za sídlo mstské správy. Od r. 1850 jsou
zde státní úady pro soudní okres Domažlick\'. Vzácné okrouhlé vže
Chodského hradu a hlavního kostela jsou bezpochyby nejstaršími zachovan\''mi stavbami msta. Kostelní vž, dosti znan k západu naklonná, ze žulových kvádr stavná, k ochozu 42 m, ke hrotu 56 m
vysoká. b\'vala zajisté pevnostní hláskou, stejn jako vž Chodského
hradu. Tato pi zmínné restauraci v r. 1728. opatena n\'njší slinou
trojitou bání. Kostelní vž zdobívala bá se 6 vžikami, jež znieny
byvše požárem vystídán}' dnešní bání nad oteveným kr\'t5'm ochozern. Pvodní kostel na námstí, založený dle starých zápis v r.
lO.(y),
zvetšel ped husitskými válkami a byl v XV. až XVI. stol. znovu zbu1.

i

DOMAŽLICE.

I

dován. Ze staré gotické stavby této
zstal jen severní, posud gotickou
klenbou opateny' pístavek (kaple
sv. Barbory), pak hlavní zdi s opr-

nými

vchodem od námstí.
gotickému portálu pistavna v r. 1746 úhledná baroková
kobka zdobená pknými sochami
pilíi a

K pvodnímu

místního sochae Františka Ringelhahna. Po požáru msta r. 1747,

pi

nmž

sítilo.

gotické klenutí chrámu se
snížen a zbarokisován chrám

plán schválených J. K. Dienzenhofrem. R. 1892 kostel ovrhnut,
bidlicí pikryt a ne práv štastn
ujiraven tak. jak ho lze spatiti dnes.
Dojem vnitku je pes to psobiv}'.
dle

Proti kostelu na míst býv. jednopatrové barokní radnice (kdysi též
solnice a kotc eznick\'-ch) a pi-

koupeného domu vysta\na Spoitelnou r. 1893 nákladná budova,
kde vedle úadoven spoitelny' a
uloženy jsou zajímavé sbírky musea mstského

BRA.\.\ V DU.MAŽIJCICH.

úadoven mstských

a bohatá veejná knihovna obecní. Okázalá renaissanní novostavba
radnice nehodí se dobe do klidného rámce zcela jednoduch\''ch a

prost malebných domovních štít na námstí domažlickém, vroubeném po obou stranách od sam\'-ch poátk msta intimními podlouMezi radnicí a branou na míst starého pivovarského, t. zv.
.panského domu" zbudován v 1. 1905—6 okresní dm. peliv ešená
jednopatrová stavba s barokní fagadou. V severozápadním rohu námstí (na téže stran jako kostel) stojí klášter augustiniansk\-. založen\' ,ve hradbách" proti Chodskému hradu Václavem II. a královnou
K nynjší tvercovit založené jednopatrové stavb
Jitkou r. 1287.
klášterní, zízené v XVII. a XVIII. stol. v místech pvodní, za husitských bouí vyvrácené budovy, piléhá prost}' klášterní kostel Nanebevstoupení P. Marie, ped nimž byl do polovice XIX. stol. hbitov,
dnes kaštanová alej. U kláštera ve , staré škole' funguje v pízemí
útulná a dobe zásobovaná veejná ítárna, v prvním posch. c. k. berní
dom
úad a inspektorát. Mezi klášterem a Chodským hradem v
tvoících Chodskou ulici vznikla r. 1871 dvoupatrová budova vyššího
g\'mnasia. pvodn obecního. Od obce bylo gymnasium r. 189! státem
pevzato a r. 1910 na reálné reformované gymnasium pemnno.
bími.

ad

-

-
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tyi

pedmstí, nazvaná dle
Ku vnitnímu mstu piléhají
píslušnvch nkdejších bran mstských na v\''chod Dolejší, na severu Tvnsk (k Týnu Horšovu), na západ Hoejší a na jihu Bezdkovské pedmstí.
:

Za

ást msta, považují místopisci okolí
kopcem Škarmanem na Dol. pedmstí. Zde
„U Svatých" (díve „Zvstování P. Marie"), jenž

starý Tuhost, nejstarší

starého hbitova pod
stojí starobylý kostel
se

pipomíná od XIV.

V

sousedství této

s

porozumním

restauruje,

jmenovaný už v

pvodní

stol.

pvabné
r.

1037 a

jako

sídlo

a cenné
stával

farnosti

gotické

Chod

stavby,

domažlických.
která se

ješt jiný starý kostel

zboený

sídlo prastaré fary tuhoštské,

za éry josefinské

—

a dle tradice

i

r.

1788,

tetí,

práv

Jakuba,

sv.

zajisté

rovnž

za-

zbylý kostel „U Svatých'.
Odtud zove se hbitov
U silnice mezi starým hbitovem a Dolejší branou založili roku 1331
méšfané domažlití za patronance biskupa, potomního prvního arciniknuvši kostelík.

i

"~^

'Wii

V_
CHODSKY HRAD V DOMAŽLICÍCH.
Fot. Fr. Mrskoš.
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NAMÉSTI V DOMAŽLICÍCH S JARMARKEM.
Fot. Mir. Sekera.

biskupa |)ražskéh() Arnošta z Pardubic, špitál méšfanský. nahrazeny
v r. 1908 úhlednou novostavbou mstského chudobince s fundaci pro
úplné zaopateni schudlNxh starých méšfan a méšíanck. Pi starém
špitále, bezpochyby souasn s ním vzniknuxší kostel sv. Antonína
shoel r. 1695, a nahrazen po té nynjší budovou zajímavého kížového
pdorysu, ale jinak bez pilivabu a hodnoty umlecké.
Nejstarším pozstatkem bývalého stavu pedmstí Týnského je
hbitov sv. Jana, založ. r. 1614, s krásnou alejí starých lip a s kaplikou
uvedeného svtec. Oba staré hbitovy nahrazeny v r. 1894 rozsáhlým

novým hl)it()vem založeným u silnice stakovské na v5'chodní stran
msta. Pi okružní silnici na Týnském pedmstí leží nákladné novostavby obecných
mštanskj-ch škol dívích a chlapeckS-ch, za tmito
modern zaízený mstskx' pivovar. Pi silnici horšovotýnské proti
hbitovu v tak zv. Heldov dom umístn mstský sirotinec, za
mstem pak moderní mstské jatky a obecní kruhová cihelna.
Na obvodu jižního Bezdkovského pedmstí, rozkládajícího
se po obou bezích pirozeného koryta ubiny po celé délce msta,
leží proti Chodskému hradu (asi '/2 km od námstí) osobní zastávka,
15 km z námstí) pak nádraží, spolu uzel
o 2 km dále k východu
okresem probíhajících tratí železniních. Za nádražím založilo konsortium interessent místních kolem r. 1870 cukrovar, jenž však nepežil
krisi r. 1873, a dostal se pak v majetek eské cukerní spolenosti,
i

(
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zde zídila imposantní
cukru. Na levé stran
cesty od nádraží k mstu spatujeme v sousedství dráhy
která

raffinerii

nti komíny dvou

soukromých

cihláských
a E. Holý); mezi

(fy J. Milota

pecí

sýrárna

též

nimiž

stoji

soukromá (Arch.

Šafránek). Dále k
zoriují na sebe

mstu

budovy

upot.

zv.

Hubrovky, zrušené továrny truhláské ze 2 polovice XIX. století, na Dolejším pedmstí pak

utšen

se vzmáhající Kaubova
továrna na stroje hospodáské
a slévárna kov.
Uprosted

klášterní kostel v D(3MAZL1CICH.
|Foi. Mir. Sekera.

Bezdkovskho pedmstí

„pod Brankou" založena v r. 1908 vzorná
pohonu, s parními láznmi.
konci západního Horního pedmstí zídilo msto nákladné
jizdecké kasárny, t. . sídlo hebineckého oddlení. Pravideln vojsko
jízdecké esk\'m Domažlicm se od dvaceti let vyhýbá. Zdravé a
vzdušn H. pedmstí je pedmstím sad. Na mírném jižním svahu
nad silnici k Havlovicm založilo v r. 1905 souasn s novou okresní
stravovnou okresní zastupitelstvo rozsáhlou okresní školku
'7 ha);
k ní ])i Sadask jednoty v r. 1909 jjihyla okresní vzorná zahrada ovocná (2 ha). 7.i\ kasárnami \- zátiší ukryt pkn}' ovocnjv
sad „Florianovic". Pod kasárnami rozkládá se útulný sad „Stelnice" (22'8 ha). Na severním obvodu msta, proti mstské veejné
nemocnici, odkázal ý starosta P. Hana obci rozsáhlé pozemky na založení nových sad veejných, jež se asem zajisté spojí s okružním
sadem na pásu býv. mstského opevnní. Sad tento lemuje klášterní
zahradu a rozšiuje se u b5'v. Hoejší brány mstské v
námstí
Pihodo\o. jehož sted zdobí cenný J. V. Myslbekem vytesaným pomník
ušlechtilého domažlického patrioty, P. Antonína Píhody.
P. A. Píhoda, rodák a dkan domažlický. (1668—1749), snaže se
odpomoci intellektualnímu úpadku, jenž v dobách poblohorsk\'ch dolehl
na rodné msto, žil v apoštolské chudob, ab}' opatiti mohl
z úspor svých chud\'m rodákm pro všecku budoucnost hmotné prostedky k dkladnému vzdláni. R. 1741 založil znanS' poet vydatn3>ch stipendií studentskj^ch a stal se takto velikým dobrodincem potomstva. Též dkanský chrám obohacen byl z jeho prostedk nákladnými, umleck5'mi pracemi. Rodnj'
Píhodv ve Hradské
ulici zdobí pamtní deska, jeho hrob u sv. Antonína pak žulov}' epitaf.

mstská
Na

elektrárna k osvtlování

i

i

(

pkn

i

dm

i

-
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Z vvnikajícich mu/ú domažlickvxh jmenováni buiftež namátkou
aspo: Ballhazar z Domažlic, první professor mfdiciny na mlad
Karlov universit pražské ve XIV. stol. Jan Roh, vynikající biskup
a organisátor Jednoty Firatrské v

mnoho

XVI.

stol..

])ntcl

jednal o dogmatice bratrské a protestantské.

Hlaváova, znamenit_v humanista a
156'> professuru na
Lupá zamniv

Lutheríjv.

s

nímž

Prokop Lu]já

esk\' v XVI. stol.
pražské universit za úad
písae radního v Domažlicích, pak zde napsal a vydal mimo jiné první
Historický kalendá esk}' a vylíení doby Karla
Zemev r. 1587
leží v dkanském kostele.
Petr Fastr, známý vlastenec z r. 1848;
na jehož rodném domku ve Spálené ul. r. 1901 zasazena pkná pamtní deska s kovovým portrétem. Z mesiánské rodiny domažlické
vzešel též slovutná' právník eský Dr. Antonín ryt. Randa. spoluzakladatel nové eské university z r. 1882, autor epochálních monografií a uebnic z oboru práva zvlášt soukromého, obchodního a vodního, v letech 1904 — 5 esk\' ministr krajan. Božena
bydlela v 1. 1845—7 na námstí u kláštera v rohovém dom. jejž krášlí
zdailá její podobizna z bronzu, dílo sochae \'osmika. Též Emil
Frida (Jaroslav Wchlický) prožil tu s rodinou otce obchodníka ást mládí svého v
. p. 46 na námstí.
7.

M.

historik

r.

W

.

Nmcová

dom

Xa

venkov domažlickém

se odlišující sféry:

eskou

a

rozeznávati

dlužno

dv

markanln

nmeckou.

Nmci

tvoi 22 procent veškerého obyvatelstva okresu (1900),
Z nm. obcí lemujících staré Chodsko od jihozápadu a severozápadu podél zemských hranic, nejstarší je bezpochyby'

ítajíce 5588 hlav.

^
<í^

€>

<8>

€>

KOSTEL VŠECH .S\'ATVCH (DÍ\'E

P.

M.\KIK)

(SÍDLO BÝV. .CHODSKÉ- FARNOSTI.
Fot. Ant. Rázek.

\'
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Folmava

(Vollmau, pv. Falbenaii), politicky do druhé pol. XMII.
bavorská, v malebné dolin se sráznymi svahy za eskou Kubicí. nyní pi okr. silnici domažlicko-brodské. pv. zajisté pi zemské
stezce domažlické. V míst rakouská pohraniní celnice. Nmecké
jméno Vollmau zkomoleno po eském venkov v asto užívané maskulinum ^Fulmáh", .,na Fulmáhu". Jednoduchý farní kostel z konce
slol.

vvznanou budovou. Ped

lety nalezeny zde
Augusta, Nerona a Hadriana.
K Folmav náleží osada Fi chtn bac h, jež s pkným údolím
a okolními lesy tvoívala ást lesního majetku msta Domažlic, byla
však ve druhé polovici XMII. stol. pi provádní t. zv. Radbova systému národo-hospodáského za cenu pranepatrnou odprodána. Po
kupci, prmyslníku A. Fuchsovi, zakladateli zdejších skláren, zove
se Fichtenbach též „Fuchsovou hutí''. Poátkem r. 1910 koupil majetek
Fichtenbašský za 2 milí. K Slovinec J. Knz z Lublan.
V zálesácké osad Nemanicích (Wassersuppen) osazeni koncem XVI. stol. nmetí kolonisté, snad hlídai lesních hranic proti
osobivé Ffalci. Zákupem Chod z r. 1630 pešly Xemanice na Lamingeny a po té na Stadiony. Do XVIII. stol. náležely k farnosti Kleneské.
V 1. 1781—4 zbudován zde vStadiony a osadníky nynjší farní kostel.
V Nemanicích. které zempisn gravitují k blízkému bavorskému
Lesnímu Mnichovu, zmínky zasluhuje parní pila Stofílova, zvi. pak
živá Oesterreicherova továrna na výrobu zlatolišt a kapslí láhvov\''ch
s elektrickým pohonem
osvtlením. V Krejího studiích horopisných
a geologických (Musejník 1847, str. 380) nalezl jsem pro Xemanice ojedinlé jméno Oukropy. zajisté pouhý peklad nm. Wassersuppen
(oukrop
vodová polévka pojídaná chudým lidem).
Jako Nemanice, dkuje nmecké kolonisaci v3'káceného

XVIII.
peníze

stol. jest

jedinou

ímské

doby

z

cis.

i

=

pohraniního hvozdu za svj

pvod

i

(celní

niní)

s

rakousk}'

Haselbach
úad pohra-

osadami

sv\'mi, z nichž

sousední

Heinrich sberg a Sofie ntal (erná Reka) již jmény
sv\''mi oznaují — podobn jako
na jižním obvodu okresu osada

Filipsberg — Stadiony

za

své zakladatele. Zbvvající ješt
brusírny skla zvlášt zrcadlo-

vého jsou již jen skrovném
zbytkem nkdejšího skláského

prmyslu.

.pomník ANT.

PÍHODY V
Fot. Pr. Petrák.

DOMAŽLICÍCH.
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Ke stejnému zpsobu

vku založeni
zuji nm. osady

a

dionských

partice

poukave sta-

lesích,

Ca-

aXuzarov

na
severozápad, Prennet
vrchu a
u Spáleného

Šn ory

(Kohlstátten) na
okresu domažlického.
Nejmladší nmecká,
vlastn posud smíšená
avšak nmeckou vtšiKAPLIKA S UMRLÍ\n PRKNY^NADTOLMAVOU. nou spravovaná je obec
Fot. Fr. Vuršr.
Zdanov, vklínná mezi
eské obce chodské Dražinov a Postíekov. Jihozápadní ást Zdanova zove se Hrbek: zde
dle tradice kolem r. 1000 po Kristu žil a zemel poustevník Koloman,
zbudopozdji prohlášen\' za blahoslaveného; na jeho b^-valém
vána koncem XVII. stol. kaple. Obec Zdanov. ležela na b\''valé zemské stezce kleneské (ovládané z Horšova Týna) a b\'vala píslušenstvím kláštera Pivoského (za Xuzarovem. v. horopis okresu). Snad
proto pišli až sem nmetí kolonisté, jejichž posice tu bohužel opanovala založením nmecké školy v letech 80tých XIX. stol.
Jakmile pejdeš hranici jazykového území, zmní se rázem celý
charakter krajiny, jakobys se ocitl v jiném pásmu zemkoule. Místo
jasných, živých barev krojových a zpvné pívtivosti eského Chodska
potkáváš náhle zamlkK' nmecký lid s nesrozumitelným horáck\''m
dialektem, podobným krocanovu hudrování, ženy v nevkusném, jednoploché stechy,
tvárném tmavém šat, spatuješ píznané nízké,
obtížené balvany , místo heb", pozastavuješ se nad podivnou stafáží
primitivn pomalovaných a naivními veršíky popsaných umrlích
prken u kapliek, cest a plot.
eský venkov okresu Domažlického
Jako nmecký, jest
bez výjimk}^ zemdlský. V nižších polohách a hlubokých hlinitých
pdách daí se všecky v západních Cechách obvyklé plodiny polní.
V polohách vyšších a pdách kamenitých omezuje se hospodá na
žito, oves a snad ješt jemen, z pícnin pstuje ervený jetel a .žlutý
jetel" (ouroník). z okopanin brambory, ideji zelí a turín (.ton").
Okresní samospráva vnuje v posledních letech intensivni péi ovocnictví a zalesování zbývajících ješt pastvin obecních, jichž význam
pominul se zánikem díve rozšíeného chovu ovcí. Jedin etná stáda
husí iní ješt nároky na staré obiny í, drahá"), nebof chovu husímu
vnuje se na Chodsku veliká pée. O jaru není ješt zdání, když
jih

hrob

tém

i

tém
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hospodyky pod
aby

vlastním ložem nebo pod

lajri

v senri \ystvlaji

husám

nejrannjších a nejlépe placených housátek, pro
nž pak ti^eba \- dalekém okolí vyštipují kde jakou vyrážející kopivu
a traviku. a jimiž se na jae jen hemži chodské osady. Obchodníci
a honáci odrostlá housata hromadn kupuji a \e velkých hejnech odhánjí. Desetitisíce hus vyveze se takto ve zvláštních posadových
vagónech každoron z Chodska. — Ku pracím polním
na |)rodej odchovává snaživé rolnictvo dnešní znan\'' poet tžkých a silných
chladnokrevných koni.
Hlavním a hospodásky nejvýznamnjším
pedmtem chovu zvíecího je tu \šak skot. Jemu vnují chodští
zemdlci za úinné podpory zemdlské rady všemožnou pozornost
a píli, osvžujíce otužilé plemeno domácí importem zdárn5'ch simenských plemenník ze Svýcar, Badenska, Wúrttemberska. Dík vytrvalé
snaze této stalo se Chodsko zásobárnou a dodavatelem znamenitého
simenského plemenného skotu pro mnohé jiné krajiny Cech, Moravy
ba
Polsky a Ruska, kdež Domažlicko je známo jakož ,Severošumavská komora zemdlská", dle stejnojmenného stediska organisaniho v Domažlicích.
Z bravu intensivní je chov vepe. Chudší
hnízda,

docílily

i

—

i

—

lid

etn

bílá

chová kozy.

odrda

z

nichž v poslední

Zájem venkovani;i na
ních,

di\'e

dob zdárn

šíí se

pkná

saanská.

nepatrn\',

stran politick\-ch a

záležitostech

probudil

veejných a zvlášt organisa-

neobyejn vznikem stavovských

se

uzákonním všeobecného práva

venkov rozestoupil se rázem ve

dv

nickou (zde soustedují se „rolníci"

hlasovacího.

hlavní skupiny zájmové:
t.

j.

Ceh'
agrár-

starousedlí sedláci) a sociali-

(domkái a drobný lid pracovní). Ob skupiny t}^ navzájem
inností se pediti usilují a navzájem sebe kontrolují. Pes nepíznivé
stránky zápolení to v podstat své znamená zdravS' zvýšený ruch a
stickou

vzpruhu pokroku. Dlužno si jen páti, aby žádná ze stran nepovahové
pouštla z mvsli drahv odkaz pedk snahu po národní
stálou

:

ESKA

KUBICE.

Fot. Jar. Milota.

i

-
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a neporušenosti,
aby vždy a v každém ohledu strannický
zájem a prospeli podizovaly poti^ebám obce. okresu
národa. Dovede-Ii to lid chodský, mžeme hýli
nadál bez starosti, ale bda
Chodsku, nestane-li se tak!

ryzosti

i

o

i

Krajinný ráz venkova domažlického

je

zcela

odlišný

stedoeských. Neshledáváte se tu s divokou rozmanitosti liligránských pískovc Prachovských ani s nehostinnou romantikou krásných silhouet ediových. Jste v prahorách. Vše je
tu klidné a prostorné, vše je tu tiché a velebné — ohromný to chrám
pírody, vzbuzující zbožné, nad pekotný ruch hamižné doby naší
od vtšiny krajin

povznesené uspokojeni. Neznám místeka, kde by se lišilo rozrušené nitro, povznášela skleslá mysl, uvolovalo stísnné hrudi lépe
než na lesních paloucích Pece pod erchovem. v rybnin tišin
Babylonské, v lesích ukrytém Filipsberku. v nábožné klidné dolin
Ml\'neku. Nebo v takové eské Kubici, o které ve spojení s erchovem nutno v rámci tohoto díla zmíniti se podrobnji — kde volná
výšina u .Krásnohorské" zve oko k orlímu letu pes dvojhrolý Ostr\'
(Prsy Matky Boží)
mohutný šumavský Javor daleko na jih a nkolik krok odtud pod .Kovárnou" lapá chodce past lesních stráni
tak, že se zdá, jakoby do daleka široka kolem nebylo nic než lesy
i

—

lesy

—

lesy

.

.

.

ESKÁ

KUBICE je nejjižnjší eská osada okresu na samém rozjazykovém ve v\''ši 530 m n. m. Když pohraniní les pozbyl
strategického významu, usadili zde Domažlití r. 1685 eské devorubce pi ..Sedlacké cest", odkudž místo díve se jmenovalo „Na
Sedlaku"". Sedlako, nyní C. Kubice, leželo pvodn na samé hranici
zemské, která za Tereziánské úpravy zemsk\'ch hranic (v letech
60t\xh XVIII. stol.) posunuta byla za Folmavu, — a bylo ješt ped
20 lety nepovšimnutou zálesáckou ddinou, jejíž 340 obyvatel nuzn
žilo z chudých políek, z práce v lese a z výroby devných škatulek.
Dti nechodily bud vbec do školy, nebo se vystavovaly nebezpeí
hraní

ponmeni v blízké Folmav. Cesta na .Cerchovy" pokryté takmé
pralesem byla nebezpeným podnikem a jen zídka zastavil zde ve
starodávné hospod .U Mariina" žebiiiák s odvážnými výletníky
z Domažlic.
V letech 80tých p. stol. zízena tu podporou Ú. Matice Školské
veejná škola eská. Pi té píležitosti poznán a ocenn krajinný
pvab a národnostní význam C. Kubice. Odtud datuje se vznik a
pozoruhodný postup turistiky eské na Domažlicku. vedené p. Maxm.
Duffkem. soukromníkem z Domažlic, jehož jméno navždy zstane
spojeno s erchovem. Hrádkem a Tannaberkem (v prsmyku Všerubskémj, nikoli jen pro vzorné zde V3'budované podniky eských tui

rist, nýbrž

i
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podnik téch, v moderním smyslu
chodských na pohranií eském.

pro národní v\'znam

obdobný v5'znamu starých

stráží

nlo

Xa vrcholu erchova
tehdy jen nehostinné skalisko s lafovou
triangulaní pyramidkou. Tuto od jakživa eskou baštu pohraniní nám
zachovati, stalo se první prozíravou snahou odboru Klubu eských
turist, jehož piinním postavena tu v roce 1894 devná rozhledna,
která stala se cílem
vyhledávaným. Voláno tu pirozen dále po
útulku
po hostinné jizb, a to tím úsilnji, ježto zatím eská Kubice
poala se mniti v
klimatické letní sídlo, v horské vzdušn a
lesní lázn. (Jdhodialit se vlastenetí manželé Fr. a KlotiJda ^'uršrovi

etn

i

ádn

HKBETV NA FOHliANICNI CARE ZA CERCHO\'KM.
Fot. Bjh. Drahoš.

Plzn

znané svoje jmní a zbudovali v r. 1896 práv
pedhoí eskokubického nádhernv' pensionát „Krásnohorskou", nazvaný, tak dle spisovatelky, jejíž „Chodská" je bez
z

investovati zde

uprosted

odporu nejmohutnjší a nejkrásnjší básnickou apostroíou tohoto

O

kraje.

Antonínu 1897 došlo pod rozhlednou Cerchovskou ke
slavnostnímu otevení první útulny Klubu eských turist, pojmenované
Chýší Pasovského, a ke znenáhlé promn divokého lesa na
Cerchov v park s dobrými cestami, z nichž spojení chýše s eskou
Kubicí slouží dv Hanova a Plzeská.
sv.

:

Devné

m vysoké lešení staré rozhledny po deseti letech
strouchnivlo. a bylo nahrazeno pevnou kamennou vží, 25 m vvsokou.
Zbudovali ji domažlití turisté, nákladem 24.000 K v letech 1904-5 a

Vží

18

nazvali
Kurzovou, rozšíivše spolu chýši tak, aby zde po celý
rok bylo lze bydleti a hospodaiti.

—
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Zatím co se takto mnila tvánost Cerchova, této expositury eské
nelenilo se také v ('eské Rubici samé.
K nádherné pvodní
Inidox pensionátu .K ás n o ho rs ká" v brzce pibyla krásná prostorná
jídelna a spoleenská dvorana (o ploše 'Mi m''). a v r. 1908 nový
dlouhý obývací pavillon.
Soubžné s pány man/cli \'uršr()vymi pracoval zde domažlický
ci\ilní inženýr i)an Kr. Pek. zbudovav oil r. 1897 postupnou stavbou
nkolika (5) objekt druhý pensionát, jemuž dle pvodního , zárodku"
zstalo souborné jméno „Na kovárn".
Kul)ice,

Xkolik

—

dalších

vil

(,erchov%

„Milada"

atd.).

—

útulná plovár-

procházek v lesích msta Domažlic s hojným výbrem
vdných výlet do Cech Bavor dopluje obrázek nynjší eské
Kubice, bez odporu jedné z nejslibnjších eských horských villegiatur,
nika,

celá

sít

i

národnostn památné a dležité.
venkovských obci eských na Domažlicku postaí
zmíniti se ješt o Milavích na eskozápadní dráze mezi Domažlici a
Slako\y. pak o Trhanov, Klením a Posteko^'. stanicích dráhy
Domažlicko-Tachovské. Také tyto obce stávají se etn vyhledávaným
v poloze

Z

i

ostatních

sídlem letních

hostí,

potebám

jichž

znenáhlu se pispsobuje.
U Milaveneb sousedních

požadavkm

a

obyvatelstvo po-

Radonic vstupovalo se prastarou

Domažlickou zemskou stezkou z vnitrozemí eského na
pdu dnešního okresu Domažlického.
Pozstatkem
praehistorické populace
tchto konin jsou dv velké

skupiny mohyl, potem
pes 100. Z nkterých, jež
posud oteveny, dostalo se

museu zemskému v Praze
museu mstskému v Domažlicích mnoha vzácných
vykopávek. Zvlášt jmeno-

i

vány budtež dvé ohromné,
pes m vysoké popelnice a
I

tykolový

bronzový' vozík.

Vletech 1741 - Í748 zbudován v Milavích barokový,
nyní farní kostelík sv.

\'oj-

lcha, nedaleko místa, kde
dle staré tradice byl se una-

Vený

sv.

Vojtch na své

1.

KURZOVA ROZHLEDNW
PASpVSKKHO NA ERCHOVÉ.

S CHÝŠÍ

Fot. B. Wacenauer.

-
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cest do
položil k

íma

(asi

r.

ný pastevec naleznuv
cího, zatroubil prý
pustilosti

990)

odpoinku. Nezbed-

mu

do ucha za
;

to

spí-

z roz-

však

sám ohluchl, a na míst odpoinku svtcova vytryskla
studánka, pozdji šestibokou
kaplikou peklenutá, a Voj-

nazvaná. Vojtška
posud je cílem etn\fch poutník, hlavn o pouti místní,
„tu nedli po sv. Vojtchu".

tškou

TRHANOV

leží

od Do-

km k západu na
potoku erchovce pi pkném rybníku. O vzniku a významu jeho až do smrti „Lo-

mažlic asi 6

THOiMAYERl'V CHUDOBINEC

\'

(ZVANÝ .NOVÝ DOMOV-).
Fot. J

Tauber.

TRHANO\'l:;

mikara"

je

už

tená

infor-

Kanovník Jan Jindich Stadion, kupec ddictví Lamingenova, byl ze znamenitého pvodn šv\'carského rodu, spáteleného
s Habsburky, za nž jeden
pradd nového pána Chod padl v boji
Pistavv roku 1706 k zámku Trhanovproti Švýcarm roku 1388.
skému kapli, nynjší farní kostel, pedal Jan Jindich Stadion Lamingenské statky r. 1711 bratru Janu Filipu Stadiónoví, od r. 1705
ddinému hrabti íše nmecké. Nástupci Jana Filipa (t 1741) ze 24
dtí jeho stali se synové Bedich a F~ilip Hugo Josef, pro nž
statkv' nkdy Lamingenské rozdleny ve 2 ásti s oddlenou fideikomisní posloupnosti. Ze dvou takto vzniknuvších linií Stadionsk\'ch usídlila se v Trhanov linie Bedichovská (Friderikianská),
kdežto linie Filipínská uinila stediskem své polovice zdejšího zboží
r. 1824 osadu Kouto pod R\'zmberkem (v. okres Nová Kd\'). Friderikianské linii Stadionské náleželi nkteí mužové znamenití. Filip Jan
mován.

::

(1763—1824) byl rakousk\'m ministrem financí a státním kancléem
Františka I., jehož pohnul k válce Napoleonské z r. 1809, František
(1806—1853) rakouským ministrem vnitra v ministerstv Schwarzenbergov r. 1848, svobodomyslný Rudolf Josef Filip (1808-1882)
místodržitelem království Ceskéhp r. 1848.

V r. 1906, když linie Friderikianská hr. Jiím, blahovoInS'm podporovatelem eské turistiky na Domažlicku, byla vymela, spojily se
optn všecky pvodní statky Lamingenské v rukou linie Filipovské.
Avšak tato vymela po mei hrabtem Filipem r. 1908, — naež
i
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(poátkem

r.

Roku

soudem piknut
R zysczewsk ch

IMIuj celý spojeny fideikomis nejvyšším

potomstvu po preslici. a
2 ruského Polska.

sice polské

1908 zijudovai v

rodin h r a

Trhanov

1)

a

t

i

universitní jjrofcssor Dr.

Josef

—

Thomayer. —

rodák Trhanovsk\'' a slovutný léka eský
vkusný
jedno])atrovv chudobinec Nový Domov se tymi byty pro tyi
jejich rodiny. Každé z nich
chudé a ku práci neschopné osoby resp.
vedle bezplatného úplné isolovaného bytu v Novém Domové bude
vyplácena též |)ékná penžitá renta z nadaního kajjitálu. k tomu cíli
i

NAMKSTl V KLENCI.
Fot. J.

V obnosu
tilv

4U.()(Mt

tento in, jejž

Tauber

K vnovaného. Teprve

vdn konstatovati

i)udoucnost ocení

pi^es

pln

ušlech-

velikou a krásnou skromnost

zakladatelovu pokládám za nutné.

erchovem postavil si villu (byt s atelierem)
díla Stanislav Špillar. nemocí bohužel
pedasn umni eskému odat\'-. Od r. I9()9 stojí zde též pkná
kaplika sv. Prokopa.
\' blízké

Peci pod

a stvoil svá nejkrásnjší

S Chodovem sousední

stará

KLENÍ (nesprá\ný

je

chodská obec

obecn

užívaný

Ivar

Klenec

z

n-

meckého Klentsch) |)ovznesena vzrstajícím v\'-znaniem stejnojmenné
stezky zemské. .Lomikar- pihlížeje k nadjné kommunikaní situaci
osady, chtje si nakloniti obanstvo její a rozraziti takto svorné ady
Chod, nemén zajisté proto, aby se pochlubiti mohl sosním mstekem na svém panství, povýšil Klenci se schválením zempanským
i

r.

z konkurrence proti
1690 na tržní msteko, konen snad
a Týnu Horšovu. Novopeení mšfané však nepestali

mažlicm

i

Docítiti

-
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se Chody, s nimiž se solidárn súastnili Kozinovské rebelie. Klenci
ostatn až posud jak celkovými hospodáskými pomry obyvatelstva,
tak
zájmy a vztahy svými zstává spíše venkovskou obcí zemi

dlskou než mstem.
Na míst staré devné, r. 1517 Bavory zapálené kaple zbudovali
Svamberkové na podporu své katolisujicí innosti r. 1558 kostel sv.
Martina. Zde pohben 1696 povstn\'' Lomikar, zakladatel posavadniho
chudobince kleneského pro 8 osob. Zvetšelý kostel ten Stadiónové
v letech 1737—1746 nahradili budo\ou nynjší, ve které zídili rodinnou

USEDLOSTI V POSTKEKO\'E

^ll.-Kl-,

Fot. Jos. Bareš.

hrobku. W. M.
v knžišti.

Lamingen odpoívá

tu

pod

R. 1770 za pomoci Stadionské vrchnosti
se starobylou poštou (jednou z prvních

mramorov\''m

epitafem

vystavna radnice,

v Rakousku) a nkolika

jež
cti-

hodn\'mi zájezdními hostinci dodává obci Klenci zvláštního starosvt-

ského rázu.

Pes astá velmi obtížná ubytováni a prchody vojsk rakouských,
francouzsk\ch, pruských atd. v XVII. — XIX. stol. žilo Klenci rušn
a zmáhalo se až do polovice XIX. stol., kdy piznán obci titul msta
(1856). ilá mezinárodní doprava penesena však r. 1861 na eskou
záp. železnici. Klenci osamlo. Pestali jezditi staí svta znalí formani, rovnž všeck}^ ty staré „forposty, kur\i, štafety, diligence, štelvagny, ajlvagny a extraposty'" ztichla zájezdní hospoda „u Hausner",
;

—

440

-

hospodáský rozvoj msta. Teprve nová dráha DomažhckoTachovská zjednává obci Klenci optn pímé spojení se svtem
vnjším a nadji dalšího rozkvtu.
V r. 1881, den ped požárem Národního divadla v Praze, zniil

zarazil se

požár

tém

polovici

obce Klenci,

ást mezi

„starou"

a

„novou"

1820—1822 postavenou) silnicí.
Zbývající venkovské obce eské žily spoleným životem celého
Chodska neb Domažlická a nemají tedy osobitých vlastních djin.
Zakladatelé mnohé z nich chtli svá obydlí jist ukrýti pátravým

(r.

pkn

v ústraní pekotného ruchu nové doby,
v Postekové,
starý kroj chodskj' s písní a mluvou
zachoval se do posledních
buláckou více než jinde. Hojnou a vdnou koist národopisnou nalézali tu proto folkloristé a umlci, z nichž Jaroslav Spiilar (ped definitivním usazením se v Peci) adu let zde „Na trávníku" bydlel
a odtud v chodském lidu „Trávníkem" pezván. Tím jménem podepsány jsou taky krásné studie, které SpilIar zavsil na památku
v šenkovné hospody _U Khodla".

as

BLIDLO V

POSTREKO\'E.

Fot. Jos. Bareš.

byt

Tj^pické ukázky lidu
jeho na Chodsku seznal tená
etn\'ch obraz, provázejících tuto staf. Kdo by si pál po stránce
národopisné dkladného pouení, nahlédni do znaleck\''ch a lásk\'plnvch studií Boženy Nmcové, prof. Frant. J. Hrušk}', prof. V. J.
Duška, nebo pijd shlédnouti vlastníma oima zbytky svérázu chodského, jejž nivellující vlna moderního života valem stírá a odplavuje.
Jen nkolika slov\' zmíním se o nejnutnjším.
i

z

Mužm

složitých postav a železn\''ch úd, s tváemi cele holenými, propjuje úsilná hmotná práce tvrdé a ostré rysy. Z kroje
zachovala se vesms snad jen košile, ve všední den hrubá, šerá, na
prsou rozhalená a jen u krku tkanikou, neb 2 knoíliky (páreky)
spjatá, ve svátek jemnjší bílá s vyšíváním na pehnutém límeku,
náprsence a manšetách. Poídku již je staík, kteí si umínili nerozlouiti se s vrn\'mi koženkami („praštnkami") a tvrd\'mi „tejci"

—
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na otužil\'ch nohou. Krom svateb*) a jednotlivých slavstží shlédne chodec ženáe-muže odnho ve
starý chodský kroj, ve tmavomodr\> ženici kabát, nebo blavou
šer ku, se širákem na hlav a ekanou v ruce, nebo chasníka
(^.chlapce") pyšnícího se tmavomodrým peste vyšívaným lajblíkem
adou leskl\'ch mosazných knoflík, v /Amé krom toho
s hustou
kabátcem (kazajkou) opateným vysedlými rukávy, a vydrovicí.
Obvyklým šatem muž jsou dnes erné, dlouhé kalhoty, tuctový kabát
z tmav modrého sukna a erný klobouk z mkké plsti.
Mnohem rozmanitjší a bohudíky ješt znan rozšíen je malebný
kroj ženský, jak všední (,po sprostu"). tak svátení. Všední pracovní odv žen všech vrstev zemdlského obyvatelstva na venkov chodském má spolený jednoduchý ráz: erven vzorkovaná
jupika, („llámika'), neb vesta (lajblík), krátká sukn, bosá noha.
Ve svátek chalupnice a podruhyn odívají se v „obkrádlé" sukn
a kazajky obecného stihu, lemované stužkami, lacinými šátky pod
bradou svázan5'mi, vesms barev co možná živých a kontrastujících,
Vlast ni dosti nákladný")
a bílými punochami v ern5'ch stevících.
ženskjí^ kroj buláck^" vyznauje pravideln jen ženy ^selské*",
ze statk, tedy vesnickou honoraci. Spolenou podstatou ženského
tek, lesklými penízky,
kroje dvat
žen buláckj^ch je krátk\' ži
dracounem, hedvábím
pestrobarevn\'mi korálky nejrozmanitji vyzdokrátká, vzadu ve varhan ky skládaná (plissovaná) vlnná
ben}';
sukn, jejíž pedek, pestrým a drahým kvtovaným frtochem zana nohou vysoké jasn
krytý, jen hrubé šerkové plátno dopluje:
ervené punochy v ozdob protloukaných, naped široce zaokrouhlených pantoflíkách s pazkami a pentlikami — v ruce bíl\'
šáteek s erveným vyšíváním. Zivtek velmi krátký, (pod nímž
vdané ženy nosí hedvábné peinky a pes njž kížem pekládá se
(, Stevíci")

nostních

pi^iležitostí

—

—

v

i

i

—

—

drahý, stíbrnN-mi a zlatv'mi

kvty

protkaný' šátek)

zakonen

je

dole

frtoch, jimiž se
v\'cpanými „jelity". Na ty zavšuje se pak sukn
pás ženského kroje chodského až po prsy zvedá a taille žen chodsk5'ch nápadn zkracuje. Sukn dle stáí, stavu, církevních období
a životní situace jsou rznj^ch barev: „pro parádu' jasn ervené
ve smutku pvodn bílé, novji
v advente a post modré a fialové
erné
v let zelené.
i

—

—

—

U nevsty „epeni'',
pv. „ženici" kabát

drahý a tžký

úes

podobnj' epci, u ženicha pak
od starodávna vžitými, utkvlými
i
povrivosti lidu chránnými: ženich, jenž nemívá už pravého ženiciho
kabátu, oblékne si aspo zimník, což na nezasvcence ovšem komicky psobí,
koná-li se svatba náhodou na p. v srpnu za parného sluneného dne.
**) Souprava ženského kroje (bez frtochu a náprsního šátku) stoji 50—100 korun; frtoch (hedbávná kvtovaná zástra) dalších 20—30 kor., „baborckej" šátek
*)

dlouhý
a snad

náprsní 15—30 kor.

t.

j.

jsou

formalitami

.

-

Divky
šatky

f, díví")

(kašmírové),

mají

pes

v
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zim

na hlav lehké, erné
heben malebn v , babku"

v let

velkS' .stojat5'

zavázané; ke svžím lícím a jiskrnému oku sluší rozkošn. Buclaté
paže vzí v blostných naškroben\'ch rukávcích. V zim nutno
obléci ješt tmavomodrý vyšívanx' kabátek s úzkými rukávy.
Selky (vdané ženy), vesms dlnice pracovité, hospodyn šetrné,
obchodnice náruživ smlouvající, na hlav nosí „do msta" jemné,
bílé, vyšívané pleny*), ke slavnostem rodinným (hlavn krtinám,
-panketm"), malebné holubice, staré ženy bílé, ern vyšívané
epce (koláe); tlo pak veskrze kryjí kabátky lmavomodr_vmi,
druhdy též bil\'mi. Dlouhé kabáty a kožichy vymizely. Popsaný exterieur stolky jdoucí na trh neb z nho dopluje nezbytnv' košík, pravideln z bílého vzorkovaného proutí do mnlávna se nosívaly líené,
ztužkami zdobené mošny.
;

se pvabem
svátení dopoledne v

Nejlepší píležitost pokochati

chodských poskytuje
*)

Plena

má

svérázných zjev žen
Klenci, Mrakov, Do-

pravou cenu jen pokud není vyprána.
a stojí dle výpravy 30—50 korun.

palikovanými krajkami

.UIVCI"

ZES PO.STKEKU\'A.
Fot. V.

Cvek

I

Plena zdoliena bývá
,

:

kdež zastanete hospodyn prodávající od samého rána
drbež, máslo, vejce — „díví" pak promenující s „chlapci"
po mši normální (o 9. hod.) neb (o 10. hod.)
v podloubí ped
„velké".
lidmi vtiskly velké vtšin
Odvké tžké zápasy s pírodou
znak hloubavé á ž n o s t a vzdorné
chodského lidu
mazlících,

u radnice

i

i

ddiný

opravdovosti.

\-

Vlastnosti ty jeví se ve

i

smýšlení hluboce

ná-

boženském,

ve veliké pracovitosti a vytrvalosti pi nepatrn\''ch osobních potebách a požadavcích. .\ pcct" pravá po-

vaha

lidu je jiná.

Krojem a vkusem

denn dokumentovaná

záliba

žhoucích uritých barvách prozrazuje i)v()dni zdravý smysl bupro humor a pln}' radostny' život. Z[)vnost a hudebnost
jejich, spolu tvarové krásno kroje pak dokazuje, že tu odjakživa pozoruhodn}'^ instinkt esthetický a elementární fond citu. Už sám
dialekt bulácký obsahující mnohem vle zxLikových prvk (hlásek),
pipouští nekonen mnoho modulací, pro nž nánež spisovná
chodské zdá se býti stvoeno. Lid modulace ty také našel, vydojmy vniterné, charakterisoval je dále
jádil jimi své situace vnjší
originelní hudbou a uchoval nám celý poklad jejich v chodsk\'ch
písních. Xa dkaz, spolu jiak ukázkou mlu\y ijulácké. stjte zde
v^e

lák

e,

eí

i

aspo

tyto

CIIODSK.X MUZIK.A.
Fot. J. Tauber.

:

!

;

Jedna

z
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nejstarších, jak se zdá, je tato

starochodská:

,Ddyž som bul hu Mandy, bul bych spád do jámy,

mý

to bulo

som

chestí, že

bul bos;

dybych bul vobutyj, bul bych snad
bul l)ych

pro

si

Mandu

zabjityj.

hurazjil nos."

Jaký to jadrný výraz pihroublého. avšak dobráckého humoru!
Autor byl jist spokojený flegmatik, a skládal tuto píse v blaženém vdomí bezpené držby — nerušené, splnné lásky. — Jak nžným
a zoufalým nákem beznadjné tužby dvou mladých srdcí je naproti
tomu tato, dle dikce mnohem mladí:
,Dyž sem

vod hubiky (od

já šel

milé), svítily

mn dv

vézdiky,

mj

jedna svtlá, druhá tmavá, ach.
bože, kerá je má V
Si-li tmavá, rozjasni se
má Haniko, rozm\'sli se!"

—

mám

„„Kerak se

rozmysliti

—

když

nemžem

svoji býti?""

Tato otázka místo odpovdi, jíž píse koní — jaký to zoufal}^
ptáka, jaký to trpk\' vzlyk duše mrazivou skuteností s rozletu za štstím k zemi sražené Znáš-li k tomu elegickou,
sentimentální melodii
ach, tuf ješt
na tebe psobí úzkost toho,
kdo písniku tuto první zazpíval — poslední verš ješt
tob rozr5'vá

výkik sesteleného

!

—

i

i

srdce

Docela

jin\-

rellexe Strážské

tón resignovanho stesku vane zase na p.
díviny

„Dyz sem

sem

já

se

:

emuž

této

chodila po záspi do chlíva,

pesmutná vohlížíla;
vohlížíla sem se Mládenci, kde pa
Já huž sem vás dlúho nevídila",
já

k

z

:

ste V

dodává trpce:
Já nemám v tyj Stráži žádný
nemám v tyj Stráži žádnou

já

potšení,
radost;

žádný potšení, jen samý soužení,
jen

samý

soužení,

samou

—

žalost."

Takto roztesknná Manka, nebo Markyta ze Stráže jist by nebyla
zavdala

píinu

k

žalob

,2ádnyj neví jako já. jak je v noci cesta zlá
dyž já pídu k mý Dodlice, vona
vodevít nechce.

mn

žádnyj neví jako

Hoch, jist
val

ponkud

já.

jak je v noci cesta zlá."

lehkomysl}-, jenž takto furiantskou notou zazpí-

svým kamarádm, bud ješt pevn

doufá,

nebo bezdky zvnil

pouhou malou mrzutost, peháku na nel)i sv lásky. Rozhodn nebyl to však onen Pepíek, jejž jiná .divi" byla vysmvan odmítla:
,Já

dyk

Tomu
nái^ko

asi

vbec

si

t, Pepiku, ne a nevrnu,
podobnyj me- a medvdu

ty si

nebylo do zpvu.

i

!"

snad ano, spanilá te-

'i

Okr. tajemník A. Weber.

LXXVI.

OKRES NOVOKDÝSKÝ.

Zajímavým a památným jest tento okres a to nejen svými krásami pírodními, ale též historickými vzpomínkami. Rozkládaje se
Bavorsku — iní pechod
svojí jižní ástí pi íšských hranicích
mezi Šumavou vlastní a Cesk\'m Lesem prsmykem všerubským as
20 km širokým a tvoí tak pirozenou schdnou cestu do ciziny, která
pi všech vpádech nepátel byla používána. Již v prv\'ch dobách šedého dávnovku asi v polovici sedmého století táhly tudy francké
voje mocného krále Dagoberta. V bitv po ti dny trvající poraženi
byli udatným Samem, jenž rozdvojené kmeny Slovan spojil a samostatnost jejich vítzstvím tím jim zachoval a upevnil. Za knížete Betislava I., zvaného pro jeho udatnost eským Achillem, dobyto skvlého vítzství nad králem nmeckým Jindichem III. 15. srpna 1040.
echové chránni jsouce v\'born zízenými zásekami, mnohem silnjší
na útk
vojsko nmecké nejen pi nkolikerém útoku odrazili, ale
je pinutili. Na památku vystavn kostelík sv. Václava u vsi Zdemil.
nynjšího Brdku. Skoro o 400 let pozdji, kdy echové chránili si
své náboženské pesvdení a bojovati musili skoro proti celé stední
Evrop, v dob té 14. srpna 1431 ohromné kižácké vojsko 150.000 muž
ítající, rozlilo se prsmykem všerubsk5'm, by pemohlo nenávidné
Husit}'. Sotva blížil se Prokop Veliký s vozovou hradbou za zpvu
pochmurného chorálu Jvdož jste boží bojovníci", vznikl nepoádek ve
vojsku nmeckém a vše dalo se ve zmatený útk. do kterého stržen
sám kardinál papežský, vojsko doprovázející.
b}d
Vítzství toto jest jedno z nejvtších a ukazuje, co zmže sebevdomí a nadšení vojska. V témže století za Jiího z Podbrad zvítzilo v této krajin vojsko eské po dvakráte nad kižáky. Za válk}'
ticetileté nebyl ušeten okres Novo-Kdýský hrz válených a jak

—

i

i

nepítel
nili

se

zhoubn

dv

psobil, vidti z toho. že poblíž Nové Kd\'n \ylidza válek napoleonských
obce a to Kojetice a Blohrad.
1
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tudy táhla vojska a brala výkupné a výpalné, o emž zachovaly se
pamti. Celý okres pokryt byl etnx-mi hrady a tvrzemi a není divu,
že za doby pstního práva asto pišlo k srážkám mezi pány a sousedy Bavory, pi emž lid trpl nejvíce. Jmenuji jen hrady Rýzmberk,
Herštejn. Xeleb. Ruchomberk. tvrze v Úsilov, Soustov, Mileticich,
Bhaov, Kout, Ouboi. Zahoanech, erníkové. Význané jsou
vesnice Lhota a Poino\ice. kdež usazeni byli Chodové, strážci to
hranic zemských.
y geologickém složeni má okres Xovo-Kdýský nejvíce amfibolovou bidlici, amfibolit, rulu. svor a též zídka sienit. \'rchy Je z vin ec,
Orlovická. Dobrá Hora, Hluboký vrch. epice, Koráb,
Ryzmberk. S kar man. Oulikovské pohoí. erná Skála,
tvoi tu malebné skupiny a stídají se s etnými krásnými a velikými
lesy. Na východní hranici okresu táhne se od Poinovic k Dlaždovu
a na východ od Slavíkovic vrchovina, obsahující azoickou bidlici (ze
siluru), buližnik a vyvelé zelenokameny.
Vodstvo, jak pirozeno pro vysokou polohu od 420 m až do 780 m,
i

nem^e jeviti se ve velkých ekách a také skuten etné potk}^
vyvrající pod temeny hor. spchají napájeti vtší íkj', tekoucí do
dvou ek a to Labe a Dunaje. Pedl vodní rozdlující vodstvo do
moe erného a Severního, položen mezi vrchy Jezvincem, Havranicí,
Kížovým vrchem. Bezným. Blohradem a osadami Lhotou, Novou Vsí,
Brdkem. Blohradem. Radbuza, vtékající u Plzn do Mže, pijímá
z okresu domažlického Rubinu a do té ústí u Radonic potok zahoanský, vznikající na Dobré Xoú u Hluboké a dotýkající se Brníova, Nové Kdyn, Kouta, Zahoan. Délka potoka
asi 10 km.
O nco severnji tee potok hradištský od íchovic a vtéká
u Chotime též do ubiny v délce asi 7 km. Jin\- potok jest k anick\' a nejsevernji potok srbickS-, vznikající u Pušperku blíže
erníkova a vlévající se pímo do Radbuz\- u Holejšova, vykonav
cesty asi lo km. Xa v\'-chodní hranici vlévají se do Úhlavy potoky
od Brancova a potok splsk\'', pramenící u Dláždova.
Blíže Lipkova vzniká potok polísk}'- a protéká Bukovou, dotýká

mí

Andlka

pi emž posilnn jest dvma menšími potky,
Mezholec a Rudoltic. Do povodí Dunajského tee
vznik svj pod Dobrou a Nmeckou Horou u Vítovek.
potokem Xovoveským, vyvrajícím u vrchu ek \'šerubm. pi emž napájí tamnjší vtší rybník.
Rybník jest celkem málo a nepatrné rozlohy. Hojnost les má
pizniv- vliv na podnebí, umirujíc prudkou zimu a horké léto. Teplota

se Slavíkovic, Jilova,

spchajícími od
Kouba, berouc
Tato posiluje se
pice a tekoucím

prmrná

obnáší

7'5''

dubna a asto teprve

C.
i

Sklízí se nejvíce z obili

Jaro probouzí se dosti pozd, až poátkem
poínají
v kvtnu.
v ervenci.
žito. oves, jemen,
pšenice, z okopanin

Zn

prmrn

mén

—
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brambon'. \'elmi píznivé podmínky má lukaství. Na vysokém stupni
chov dobytka. Smísením pvodního skotu se švýcarským docílilo
se plemene ušlechtilého, jež vyhledáváno jest kupci nejen tuzemskS^mi,
ale
z Nmecka. K pokroku hospodáskému pi^ispívají nejen družstva
pro chov skotu a koní, ale též pojištní jeho i)n ztrát nemocí, úrazem.
Okresem jde jediná dráha píní od Domažlic k Horaždovicm.
V osvtném pokroku jde v ele okresní msto Nová Kdyn, kde zízena jest nákladem 76.000 K chlapecká mštanská škola, do které
chodí pes 50 pro. žák z venkova
ze vzdálených míst. Dá se oekávati, že v dohledné dob bude zízena díví mštanská škola. Ceh'249'26396 km- a má 21.000 obyvatel, z nichž jest Cech
okres
87 pro. a
13 pro, žijících v 53 obcích, z nichž jest 46 polijest

i

i

i

mí

Nmc

tických a to 36

NOVA

eských

a 8

nmeckých.

KDYN

leží v malebném údolí. oI)kI()pena jsouc lesnatým
na západní stranu poskytuje volného rozhledu.
Tím jest msto chránno zvlášt proti severním a v\''chodním vtrm.
Má 270 dom a 2373 obyvatel, z nichž jest 37
úedník to
akciové továrny vídeiské. Císaská silnice, jdoucí od Domažlic do
Klatov a stavna na poátku XIX. století, prochází mstem v délce
800 m. Námstí jest velmi prostranné a po všech stranách opateno
chodníky s dvojím stromoadím lip. Domy jsou vtšinou jednopatrové,
velmi isté, což psobí milým dojmem. Z budov vyniká nejvíce radnice, která byla znovu pestavena r. 1850. V ní jest umístn obecní
úad, záložna a ítárna s lidovou knihovnou a v prvém a druhém poschodí c. k. okr. soud. Jiná budova \ynikající jest chlapecká mštanská

horstvem.

které

jen

Nmc,

NOVA
Fot.

KDV.NE.
Ad. Peer.

-
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1898.
Okresní zastupitelstvo má svj dm, upradomu soukromníkova. Z námstí vede nkolik ulic a to ulice
,Za branou" smrem západním k Domažlicm, ve které jest slušná

Škola,

vystavná

veným z

„Sokolovna" z r. 1895, jedna z prvních podobn5'ch budov u nás. Z jižní
ásti námstí vede upravená a pknS'mi stromy osazená silnice k nádraží 12 km vzdálenému. Po pravé její stran hned na poátku jest
známá továrna Bratí Tšíd a na levo vídeiiská prádelna, zamstnávající na 1200 dlník. Na sever vedou z námstí dv rovnobžné ulice
a to Herštejnská a Komenského. Z oné vede cesta na levo do tržišt,
kde bývají týdenní a výroní trhy na hovzí dobytek. Ulicí Komenského pijdeme k továrn Keilov. Jirouskov a dále pak k smíšené

KOSTEL

.SV.

AlIKI

L.\SK V NO\'E

KU^

i\'l.

Fot. Ad. Peer

obecné škole šestilidni. která byla roku 1906 vystavena vedle staré
budovy. Odboíme-Ii v této ulici od mostu na právo, pijdeme podél
potoku do vStaré Kd\''n, ze které zbyla ze starších dob jen farní
budova, pak vtší dvr, nyní nazvaný „Zámekem" a nkolik menších

domk.

V

„Zámeku"

vSchwindt. Nedaleko

bydlil

budovy

v

mládí

svém známý nmeck5' malí

zvedá se na návrší uprosted hbitova
kostel, zasvcený sv. Mikuláši.
Stáí jeho jest veliké, nebof ve XIV.
století se pipomíná jako farní.
V dobách husitsk\'ch a v dob kompaktát byl pi
fará podobojí, jak se v lib. visit. r. 1573 sdluje.
Pvodní stavba gotická byla nkolikráte obnovována a to hlavn lod
a vž byly barokisovány r. 1763 nákladem patrona hrabte Stadiona.
Na hlavním oltái jest obraz sv. Mikuláše od lena ádu Ježíšova
Ignáce Raaba. Na postranním oltái v lodi jest ve slohu gotickém ze
deva pkná socha Panny Marie s Ježíškem, vysvcená kardinálem

nm

této
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kaplika P. Marie s obrazem téže
pochován Vilém Collona z Felsu (píbuznx- kardinála Collony), který byl 6. dubna 1648 švédsk\''mi vojáky
ve sklep na tvrzi v Kout zavraždn. Roku 1806 pov\'šen kostel na
Harrachem.

z

X\'. století.

Pod
\'

kostelem

kostele

jest

leží

dkansk\'.

msta spjata jest s djinami blízkého hradu Kyzmberku.
byla Stará Kdyn pi^i potoku pod kostelem, pozdji rozšíila
se dále na západ a na jih a tak povstala Nová Kd\'n v nynjší celkové podob. Koku 1.S08 byla již mstekem, kteréž v roce 1624. když
ítalo 90 dom, obdrželo od Jana Filipa Kratze. svobodného pána ze
Scharífensteinu nkolik privilegií, kterými se stalo místem svobodnS-m,
zbaven\'m poddanství. Obyvatelé byli povinni jen 6 dní v roce robotou,
Historie

Pvodn

dáno jim právo soudy

mimo

prodej

soli,

vésti

a

rozsuzovati,

pozemky vzájemn

každ\-

kupovati,

obchod provádti,
odkazy initi
právo v lesích, na

mštanm

a do mstských knih zapisovati, sladovnu si zíditi,
lukách a polích všechen dobytek (vyjma ovce) pásti, právo svobodným
umním a emeslm se vnovati. \"ýsady ty potvrzeny byly císaem
Ferdinandem III. v Prešpurce r. 1687. Za války ticetileté poškozeno
bylo msto nkolikráte. R. 1671 byly výsady msta potvrzeny novým
majitelem Janem Aug. hrabtem ze Solmis a krátce po té r. 1677
znovu historicky památn\'m ullaovatelem Chod \^oIfem Maxmiliánem
svob. p. z Lamingen. který panství koupil. Roku 1696 pešel majetek
ten koupí na rod Stadion,

kteí

tytéž

výsady

r STARÉ STUDNÉ V XOVK
Fot. Ad. Peer.

pnixr.iili

KI)'> NI.

r.

17 In.

Též

—
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císa Josef II. r. 1784 uznal tato práva a též vN-sadu, mstu udlenou
císaovnou Marií Terezií, na dva týdenní trh}-. František II. r. 1795
privilegia ta opakoval.

Na

stran msta

jest návrši „Šibenice", kde vykonávalo
na žen, vražednici dítte. Též praný
stával ve
pi „kovárn" až do jeho stržení r. 1791. O školství
piln peováno již od dávna, jak svdí pamtní mstská kniha, kde
se doítáme, že r. 1657 stávající stará škola prodána za 40 zl. Pavlu
Lazarovi a postavena nová škola u „kovárny" na hoejší ásti námstí.
R. 1831 vystavna škola pod kostelem za 1687 šajn. kde dodnes stojí.

v\''chodní

se hrdelní právo

—

poslední

mst

Z rodák
stické

zdejších proslul

Bušek ze Kd\'n; byl

na universit pražské

r.

dkanem

fakulty

arti-

1433.

Okolí msta jest velmi pvabné. Kolkolem obklopeno jest rozsáhlými lesy, kde upravenými cestami chodec stále novými sceneriemi
upoutáván jest. Tu voln}'" rozhled na msto a blízké ddiny se vzdáleným dumn^-m Cerchovem, tu zase hluboké údolí se svží zelení luin,
tam chlumy s listnatými buky, jež mile odlišují se svj^mi barvami
nžnými na jae, v lét a zvlášt živou ervení a žlutí na podzim od
vážné, hluboké zelen jehlinatých strom. Není divu. že v letních
msících b\''vá tu hojn návštvník nejen domácích, ale ze vzdálených míst, kteí tu rádi prodlužují pobyt odpoinku v útulném pensionáte „Zámeku" a v jiných hostincích. Okrašlovací a Turistický
spolek piln se stará o úpravu okolí vysazováním strom a znaením
míst a cest. Sdružené spolky Sokol, Mšanská Beseda, Pošumavská
jednota, dlnické spolky „Barák", „Duch asu" a zpváck\'' spolek
.Jindich" vyvíjí ilou snahu ve spolené práci s mstskou radou
o duševní pokrok rozhojováním knihovny, udržováním ítárny, astými
pednáškami. Stránku penžní obstarává „Záložna" a „Hospodáská
záložna okresní".
i

K nejpednjším památkám

v okolí

náleží

asi 3

km na

severo-

západ vzdálen}'

HRAD „RÝZMBERK'-. Odboíme-Ii ulicí Herštýnskou. pijdeme vozovou cestou, vroubenou stromy ovocn5'mi a hojnými jeáb}', jež zvlášt
na podzim sv\'mi plody milý dojem iní, k vesnici Podzámí, ped
kterou zahneme se na západ a po dosti píkré cest vysokX^m lesem
asi v 10 minutách dostoupíme hradu. Stavba jeho poala pravdpodobn ve XIII. století a provedena zpsobem znamenit\''m. Hrad byl
rozdlen na dolní a horní. Dolní ást hradu byla stavna v podob
tverhranu a celou západní stranu zaujímalo dlouhé stavení, rozdlené
na 6 oddleni. Na pravém konci tohoto obytného stavení stála vž a
vedle dlouhá, úzká bašta, z níž vedla chodba pod val venkovský a
podle povsti se až na Škarmanu konila. V horním hradu, do nhož

HRAD ROŽMBERK.
Fot. B.

Macenauer.

-

Úzkou brankou

vcházíme,

stranách staveními.

V

l)vla

45.!

-

nevelká

prostora

uzavena na tech

jižním dílu této prt)st()ry Inia hliil)oká

sluihi.

voda obas mizívala, což zavdalo píinu k pove a dle t(' nesmla nikdy žena vodu vážiti. Na severní stran tohoto oddleni bylo
vysoké staveni, ku kterémuž r. 1848 dal hrab Stadion pistaxéti vysokou vížku, která koní cimbuím. Xa jihovýchodní stran horního

jejíž

hradu byl starý palác, na jehož zdech ješt na poátku minulého století
jjaláce byly sklepy, jdoucí od západu
k východu, odtud obrací se k severu. Hrad tento jest letního asu
hojn navštvován. V obou zbytcích hradu zíceného jsou elné lavice,
v dolní jest
volné prostranné kryté místo pro tanení a v horní jest

okna se spatovala. Pod zbytky

i

Oberstvení jídlem nájjoji lze obdržeti vždy. Zvlášt vdná
jest vyhlídka s vže. Jako tkanice vine se císaská silnice na jihu a
spatíme na ni v zeleni strom zahrad Novou Kdyni, zámecké sídlo
Kouty a mnoho vesnic až daleko do Bavor. Kolem Kdyn vzhlížejí
jako strážcové lesnatá temena vrch Skarmanu (677 m). Kravae (681 m),
Herštejna (682 m). Kouimu (655 m). Korábu (773 m), erné Hory
(688 m) a Bžného (654 m) a celý prsmyk všerubský
se strážci jeho
Jezerní Horou a Cerchovem. Jako ped otevenou branou prsmyku
zdvihá se v Bavorsku táhlé .pohoí Oseku. Od západu vzhlíží na nás
v údolí skryté Domažlice s nedalekým s\-. ^'avincem s etnými osadami a za nimi celý , eský Les" s Pimdou a na severu vidíme až
k Plzni. Na \ýchod jest rozhled omezen, pece však zíme na jihovýchodu až k Cachrovu u Klatov. Milé uživše prohlídky hradu a v\'hlidky, vzpomínáme jeho historie. Hrad dal vystavti Dpold (zemel
!2M7) jeden len z rodu ernín. Ten poprvé užívá jako komorník
r.
královský na s\é peeti název z Rýzemberka. Roku 1407 prodal Benk
z Rýzemberka hrad Racku z Janovic, který pro svárli\ou a nepokojnou
povahu žil neustále v rozepích se sousedy. Za válek husitských držel
kuželník.

i

i

s katolíky

a bojoval proti

Husitm. Neblaze

proslul tím. že vydal zaja-

knze Jana Nekvasu Nmcm bavorským,
velkém muení u Nových Kostel upálili. Žižka potrestal

tého u Klatov husitského

kteí

in

jej

po

ten. zpustošiv

ubit.

Janovice a Racek byl roku 1420 od eských sedlák
na syna jeho též Racka, který stále válil
pešly

\'lastnosti otce

i

Bavory, až konen snmem zemským pinucen zachovati klid. Za
odmnu své poslušnosti králi Jiímu z Podbrad zastaxcn mu úad
v Domažlicích, kde též pochován roku 1461. Po smrti jeho prodán
Rýzmberk roku 1497 spolenosti pp. rytí a mst kraje plzeského
za 16000 kop groš eských za tím úelem, by zabránno stáK-m
vpádm a loupežím Bavor. Smlouva ta však nevešla v platnost, ježto
král Vladislav a jeho rádcové vidli v tom spolek pro vzpouru a odboj.
R\'zmberk pak prodán byl švagru Petra Rožemberského Jindichu
Prušenkovi ze Štetenberka z Rakous. Syn jeho Oldich stal se obys

—
vatelem Cech, pijav jméno

hrab
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Hardeku. Nemaje zalíbení ve hradu,
Kd\ se dvorem, ves Bevnov,
Hlul)()kv, Novou Ves, Stanec, Prapoišt, Smržovice, Ziibkov, Zhichovice. Modlíce
Zimobšice, Mlynaíce. Markvartice. a Stantíce
Betislavu Svihovskému z Rýzmberka a na Rábí roku 1,508 za 65(K) kop
groš. Roku 1541 stal se vlastníkem hradu jan z (luttenšteina. Rodu
tomu náležel až do roku 1622, kdy Jindichu Burianu z (íuttenšteina
bylo jmní zkonfiskováno a panství Rýzmberské prodáno 11. února
roku 1623 císaskému plukovníku Janu Filipovi Kratzovi ze Sarfenšteina. kterýž peložil své sídlo z hradu do blízké tvrze v Kout a na
hrade bydlelo jen úednictvo. Když pak ze ziskuchtivosti pešel ku
Švédm, potrestán ztrátou hrdla jmní. Jen Rýzml)erk a Kouty ponechány jeho manželce, kteráž statek ten prodala svému bratru Vilému
Colonovi z Felzu. Roku 1641 švédsk\'' generál I'ful hradu dobyl a poboil. Na rozkaz císae Ferdinanda III. byl hrad uinn nezpsobil\''m
k ob3'vání. Roku 1671 bylo zboží dcerou Kratzovou prodáno Jiíku
Václavu ernínovi z Chudenic. Po 6 letech stal se majitelem hradu
za odhadní cenu 150 kop míšenskSxh Volf .Maxmilián Lamingen. po
jehož smrti roku 1697 byl prodán pánm ze Stadion, v jichž drženi
byl do roku 1908, kdy pešel na píbuznou rodinu hrabat polských
Rzyszevských. Mnohé povsti jsou známy o tomto hradu, ba hrad ten
jest v románu .Consuelo" od George Sandové, francouzské
rád

jej

prodal a

tž

pináležející

z

msteko

,

i

zvnn

spisovatelky.
Vrátíme-li se opt do vesniky Podzámí. u\itá nás na návsi
skromná kaphka a slušná myslivna. Znaenou cestou na východ brzy

ocitneme se ve stínu lesa a po krátké dob dostoupíme ve smru
severním „husitských val". Tak tomu íká lid. kdežto jsou to
zbytky starého, devného hradu zv. ,Star\'- R\'žmberk". Byl vystavn znan díve než R\''zemberk a nezstalo zde nieho než trojnásobný píkop. Pokraujíce odtud v cest své dále k \-ýchodu octneme
se u jiné zíceniny zvané

HERŠTEJN.

Hrad ukryt

mezi velikány lesními a objevení
Mohutné zdi vnitního
hradu staly se útulkem strom jehlinatých a pozorovatel podivuje se
Z djin
té životní síle stromu, odkud dovede erpati nutnou potravu.
z Herštejna a to v první
hradu uvádí se první známý držitel
jest

jeho jest pro chodce tím více pekvapujícím.

Benk

XIV. století. Nedlouho potom byl jeho pánem Ješek z \'ilhartic,
kter\'' se pak psával z Herštejna. Rodu tomu náležel až do r. 1504. kdy
pipadlo panství Herštejnské Ptovi Svihovskému z Rýzmberka a pak
jeho synu Betislavovi, který r. 1534 je prodal za 2500 kop mstu Domažlicm. R. 1,545 bylo panství to domažlickým koníiskováno za to,
že pidali se k odbojn\-m stavm proti Ferdinandovi I. Vlastníkem pak
polovici

-
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so Stal Sebastian Markvart z Hrádku, purkrabí na Karlštejn, a ten

pak
Humprechtovi
ernínovi z Chudenic a pak jeho synovci Jindichovi. R. 1626 prodán
Horštejn vedle nkter\''ch vsí Divišovi Kocovi z Dobrše, jehož syn
v r. 1670 znovu je prodal k panství hrabat ernín z Chudenic, kteí
jsou podnes jeho vlastníky.
bydlil

na

tvrzi

Úovské.

V

159.^

r.

Hrad sám dle hradební
severozápadní stran a též na

patil

tvoil

zdi

pusty hrad

nepravidelný

stran byly

trojhran.

Na

Mezi nimi byla
hospodáská stavení se sklepy. Vlastní hrad zvedal se na stran
v\''chodní a chránn byl dvma silnS^mi vžemi. Jedna z nich slula
panenskou, an dle povsti Jan Herštejnskj' z Velhartic vida pi obléhání r. 1475. že hradu neuchráni. své poklady
ti spanilé dcery ve
vži té uschoval, kdež také zahynuly.
jižní

bašt}'.

i

dojm lesní tišin\' a vzpomínek do dávných dob nepokojných
pro nás zajímavých, ubíráme se stinn\'m lesem zpt okolo
myslivn\' a zahýbáme se na sever k vesnici
a picházíme
minouce Starou Huí k starob\ié vesnici
(nyní Ouboi)
sotva 7 km od Nové Kdyn vzdálené. Obec tato pipomíná se již
Plni

a

pece

Nmicm
Úboi

Úbo

v XIII. století jako sídlo panské. R. 1384 dlila se
v Horní a
Dolní jakožto samostatné plebanie. Nedlouho potom pipojena
k panství Herštejnskému a tvrz zpustla. Zbytky jsou dosud vidti ve
farské zahrad.
míval dva kostely a to sv. Václava, který byl

Úbo

Úbo

za císae Josefa zrušen a kostel sv. Mikuláše, jenž dodnes

Dále

stoji.

Obec má rozsáhlé pozemky
Nad Úboí ve smru západním jest vidti malou osadu

jest

zde trojtídni škola a

(1354 ha).
O u li kov, která

leží

ve výši 700

Úboe

m

fara.

s

pkným

rozhledem na vx^chod.

pl hodin pijdeme do Sepadel,
bývalého statku panství Chudnického. U obce jsou dva mlýny a
poplužní dvr ernín Košenice. Na blízkém vrchu Kouimu jsou
zbytky hradu Ruchomperka, kterj'^ ve XIV. století založen od jednoho
Po

silnici

z

asi

v

lena rozsáhlého rodu ernín, a psal se odtud z Ruchomperka. Hrad
vzal za své již v polovici XV. století.
Xa další cest k severu piblížíme se ku menší obci Ú o v c m,
bývalého sídla vladyky Ctibora z Pušperka a z Úovic, jež v XVI.
i

bylo prodáno s jinými obcemi panství Herštejnskému a pozdji
ku zboží hrabat ernín. Tvrz promnna v obecní sýpku. Za vsí
na louce stojí kíž sv. Vojtcha, zdobený obrazem tohoto svtce. Dle
povsti zde sv. Vojtch, když na Zelenou Horu putoval, na kamenu
amfibolovém odpoinul. V prohlubince tohoto kamenu bývá prý po
cel}' rok voda a vící om\'vají si vodou tou nemocné oi.
století

Píjemnou
z

Úovic

silnicí mezi úrodn}''mi poli as 4 km severnji dojdeme
do starobylého msteka Kolove.

-

lo

45t.
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O pvodu jelio nezachovaly so žádn zprávy: zdá se, že bývalo
pražské biskupské Ijenclicium. nebo kníže Jindich, l)iskup pražský,

dle listiny slvrzovací

vnoval

r.

1226 klášteru

doksanskému

(u

Budyn

nad Ohí) ves Kolove. Ježto biskuj) zemel r. 1'J7. stalo se darování
toto ped tímto rokem. Klášter pronajímal zboží to; tak pipomíná se
1336 Jaroslav ze Skotce. jenž pod plat užíxal jej do své smrti od
r.
probošta Theodoricha. \'e válkách husitských r. 1420 odejmut Kolove
klášteru a pešel v moc pán svtských, kteí mli tu ve tvrzi purkrabí.
Král Vladislav roku I4'>l p(il\rdil Koloxc k (lr/(,'ní zápisnému
Janovi z Roupova, kter\' jej ke hradu Roupovu pijiojil. Tvrz potom
zanikla. R. 1711 pipadl celý statek k panství Chudnickému. Za války
ticetileté Kolove hrozn trpla. Jak |)oínali si kižáci
kižácké
1

i

Staí letopisové" z r. 146'^: ..\' Kolovi mnoho
Kdy Kolove
házeli jimi na se jako míi".
stal se mstekem není známo, ponvadž staré v\'sady znieny požárem. Otisky peetidel ze X\M. století z listin zachovány a ty znly:
„Peciet miestecka Kolowczie". Ku znaku (v modrém štít zlaté kolo
v

Cechách udávají

,

hlav dítkám postínavše,

o 6 špicích) pipojuje se povést o vzniku osady. Jednomu králi eskému
pi jízd spadlo kolo s vozu poblíž místa, kde Kolove stojí. Lidé pispchavše k pomoci, nasadili k vozu kolo a umožnili další jízdu. Xa

Byl pvodn gotický, pístavbami
tvrze stojí kostel P. Marie.
\šak pozbyT rázovitosli. Po požáru r. 172'' byl kostel znovu zízen a
I»7U pista\'na k nmu vž.
r.
V dob novjší rozvoj Kolove utšen pokrauje. \'edle polního
hospodáství (96817 ha) jest tu nastoupeno hojn emeslo, hlavn
výroba sirek, kartá a dolohrníské, truhláské, obuvnické, jakož
vání na rudu železnou. Škoda jen, že daleko jest ku dráze (celé dv

míst

i

hodiny).

Úrove

duševní udržuje škola šestitídní

zpváky

myslovou školou. Sokol a

s

pokraovací pr-

spolek.

(!)dboíme-li z Kolove na východ vozovou cestou, dostaneme se
ve stínu lesa doTšovic, kdež jest vzorná jednotídni budova školní
vystavna od rodáka zdejšího J. Volfa, který vlastním nákladem as
Obec má 296'36 ha po60.()()(» K zaídil a opatil ji vším potebným.
zemku, živí se polním hospodástvím. Poštou farou náleží ke Kolovi.
As 3 km severnji leží malá obec Si chov {A32 ha), kdež jest panský
ernínskN' dvr. V míst zaíná se dolovati ruda železná. Jdouce k jihu
pijdeme do úhledné a istotné vsi Srbic. Obec la již \- dávných
dobách se pipomíná, nebot kostel sv. \'íLa dle nápisu na klenb
i

presbytáe byl založen r. 199.
listin stvrzovacích
Též
1

7.

z

roku

1226 a 1276 palrno, že Srbice.

ves Kolove byly pvodn jmním panenského ádu
sv. Norberta (premonstrátek) v IJoksanech. roku 1143 králem Vladislavem II. a jeho manželkou (lertrudou založeného, který tu v XI \'.

Tšovice

a

-

pi rybníku, po
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dosud velké sklepy, postavil.
Husity vypálen a zbaven mnohých
statk, tu dostaly se Srbice i Kolove do svtsk\'ch rukou a sice
pešly Srbice na i)ány z Roupova, od nichž prodány Jindichu staršímu
Zákavci ze Zákavy. Týž, jak se zdá, postavil v Srbicích pi dvoe
Století tvrz

Když

níž zbyly až

klášter doksansk}' roku

1421

nový zámek, který byl ozdoben z
V rodu tom udrželo se zboží
Salomenu z Mitrovic nejsouc s to

vní

s

grafitem.

zdejší až

do

r.

1664,

kdy vdova po

prodala je roku 1664
Kunatovi Jaroslavovi hrabti z Buljna. který ke statku srbickému
(vSrbice. Síchov, Tšovice. Moerady) pikoupil roku 1665 od obce
Domažlické statek Lštín. Po jeho úmrtí prodali ddici Srbice hrabti
Františku Josefovi ernínu z Chudenic, v kterýchžto rukou jsou dodnes.

V

zámku

byl

vymalován celý

udržeti Srbic.

rodokmen Zákavc ze Žákaxy

i

ná-

zachován v archivu Jindicho-Hradeckém
Za nov_ých majitel zámek zpustl.

sledujících i)án. Popis jeho

od Bohuslava Baibína.
Ze Srbic cestou na

km

jih

vrátíme se do

Kolove

a odtud ve vzdá-

smrem

západním dostihneme obce Kanic.
Starobylá tato osada pipomíná se ve XIll. století, kdy byl jejím majitelem Dpold z Rýzemberka. Týž bud sám nebo jeho syn vystavl
lenosti 3

okresní

silnicí

ve vzdálenosti 2 km na jih na píkrém vrchu hrad Nete b
(Nový Rýzemberk),. z nhož zbyly nyní jen rozvaliny, za to však
asi

honosí se okolí hradu 500-800 let starými trsy, jež každého svými
plody podivuhodn\'mi upoutají. S výšin jest skvostná vyhlídka na
západ a sever.
V držení hradu dosti rychle vystídali se páni ze Švamberka.
z Cachrova. ernínové, Hildprandtové a jiní.
R. 1810 byly Kanice za
292.000 zl. pevzaty od svobodného pána Helversena z Helversheimu.
Njakx' as držel Kanice
rytí Skoda. Nyní náleží rytíi Pergerovi.
Zámek jest budova jednopatrová a uzavírá tvercový dvr. Strana
západní jest o patro novou pístavbou zvýšena. Na severní stran
v pízemí byla r. 1765 vystavna kaple sv. Jana Nepomuckého v baroku. U osady k v\'chodu jest hrobka s kapli P. jMarie. kde pochovány jsou
sestry generála hrabte Gyalaye z doby válek napoleonských. K panskému dvoru náleží parní mlékárna, sýrárna, cihelna
a statek Pikice. Strojní a hospodáské družstvo podporuje snah}'
hospodá. Škola je trojtídní, nov postavená. Poštou farou náleží
Kanice ke Kolovi. Ve vzdálenosti 5 km pejdeme po okresní silnici
dv obce Hradišt a pak Richovice. Od Richovic as 3 km na
západ pi hranicích okresu jest osada Rad on i ce, kde jest škola
jednotídní a pati farou ku Milavi. Jdeme-li proti proudu potoka,
na nmž Radonice leží, pejdeme mlýn Husmánkv a zavítáme do
starobylé osady Zahoan. kteráž pipomíná se již v poslední tvrtin
XIII. století, kdy majitel Stanimír z Božice daroval toto zboží klášteru
i

dv

i

—
kladrutjsUriiui

1'lzn a ponochal

li

-
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si

ji

v užívání do sv" smrti.

V

ná-

nkolik statk svobodných. Pozdji statky
tyto skoupeny ve vtší statek viadyi, v deskách zemských jako majetek Markéty Msíkové z \'ýškova zapsaný, k nmuž náležela tvrz.
dvr a ves v Záhoanech, ves Sedlec s tvrzištm a dvorem j)ustým.
dva a pl kmeciho dvora v ftíchovicích, Skaiiov ves pustá. Zhorsko
dvr pustý a 3 mlýny. Z rodu toho pešlo r. 1570 zboží doten na
pány z Guttcnštejna a pipadlo tím k panství Rýzmberskmu. Po
11 letech prodáno Janu Vidršperkovi z Vidršperka a na Matnin.
R. 1621 stal se majitelem Záhoan Filip Kralz a znovu pipojil je ke
R5'zmberku. Ješt ku konci X\'II. století stávala zde slušná, prostranná
Vrátvrz, stavná z kamene a z lepence. Brzy však vzala za své.
slcdujicim století

time-li se

l)\i()

lu

pes Slantice smrem

jihov\'chodnim, uvítá nás v tichém

skromná obec Oprechtice, k níž náleží
osady Prudíce,
kde jest samostatnv'^ panský statek s mlýnem a Plán s nkolika rolnickými usedlostmi. Odtud vrátíme se asi za hodinu, jdouce k jihu.
opt do Nové Kdyn.
Po silnici císaské ze Kdyn na západ, vroubené hojným stromovím, minouce cihelnu, samotu hostinec _u Kobyly" s rybníkem téhož
údolí

i

jména, pak „Bílý" mlvn. dostihneme ve vzdálenosti 4

km vtší obec

KOUTY, která jest panským sídlem nového mhjitele hrabte Rzyszcewského z ruského Polska, jak již bylo pi djinách X. Kdyn i)i-

Ve

koupil a pipojil k panství
Guttcnštejna od Václava Vojslava
rytíe z Branišova. V dob války ticetileté bydleli zde páni z R\'zmberku a ku konci této válk}^ r. 1648 byl zde ve tvrzi zastelen od
Švéd švagr majitele Jana Kratze Vilém Colona z Felsu. Roku 17(>+
v\'stavna zde menší kaple sv. Jií neuritého slohu, ve které jest kazatelna z kostela ve Stražov. R. 1908 byl kostel dkladn opraven.
slušný
Na západním konci vesnice jest letohrádek z r. 1824 a pi

pomenuto.

Rýzmberskmu

vsi

r.

sláxaia

1589 Jií

kterou

tvrz.

hrab

z

nm

park.

V

legrafní

obci je nj-ní

tytídní

škola,

která Viínikla

r.

1794, pošta, te-

a

úad. úady vrchnostenské. Farou pináleží ku N. Kdyni,
pod patronátem dkana Novokdýského. As
na jih jest panský dvr Koutský Blohrad, kde ped válkou

bydli zde sídelní kaplan

IVa km
ticetiletou byla vesnice.

Na v\'chod as IV2 km jest Prapoišt,
vzdálené od X. Kdyn 20 min. Odnárodování mládeže meze staví jednotídni škola , Ústední Matice školské" a eská opatrovna. V obci
platn psobí .Národní Jednota Pošumavská" a Raifeisenka. Silnicí
stavnou poátkem XIX. století (1816) vstoupáme ku prsmyku
všerubskmu, který nad památnou vesnici Brdkem objeví se v celé
rozsáhlosti.
Oko sesmutní pi pohledu na ty etné osady, které ješt
ve století X\ni. byly eské.
erární,

-

Hrzy
vojsko

válek,

používalo

pechodu pes

-

pi kterých
pirozeného

hranice,

zvlášt znatelný v

45*1

byly

této krajin.

Piivotlni rodiny eské vyhynuly nebo odsthovaly se a
místo nich jiisthovaly se ze
sousedních zemí cizinci. Vedle
toho
astý styk obchodník
i

nmeckých,

iirocházejicí hlavní

pomezní ml vliv na odnárodováni. Pechod z e-

celnicí

sk\''ch

osad do nmeck\'ch

dosti píkr\>

kostelíek SV. VÁCLAVA
NA BKDKU.

jest

jeví so nejen v jazyku, ale též ve zvycích, kroji, stavb. Starší stavení jsou nízká s ncpatrn\^mi okny a na stechách jsou okenice devné.
kroji pevládá
barva modrá, šátky na hlav jsou erné na babku svázané, živtky
;

V

zástry široké jsou barvy kiklav,

piléhající k tlu.

kiklav jednobarevné

Pi

sukn

dlouhé

ženy doma
nebo na poli dlouhé rukávy od košile u kotník sepnuté na knoflík
jako muži. Jupek pi práci nenosí. Muži nosí nejvíce plyšové klobouky
s pérem a šaty s kabátem krátk\'m a vestou barevnou sametovou
s hojnými stíbrnými knoílíky a kalhoty dlouhé. Lid jest pobožný, ba
až povrivx' a pi tom však dosti oddán požívání alkoholu. Nkteí
rolníci byli v dobách poddanství svobodniky a jsou majitely rozsáhlých
a široké,

i

strakaté.

les, z kterých jim plyne hlavní zdroj
velká ])ée.

pi

práci mají

píjm. Chovu

skotu

vnuje

se

Na míst osady Brdku pipomíná se ve X\'I. století ves Zdemily,
vystavna kaple sv. Václava na památku vítzství Beti-

níž byla

slava nad vojsky císae
století

bylo pi kapli

Ponvadž

nmeckého Jindicha

té zvláštní

dob

III.

r.

1040.

kaplanství, jež obsazovali páni

Ve XÍV.
z

Rýzm-

pibývalo osad a obyvatelstva, tu spolen obce Všeruby, Hájek a Studánky r. 1382 pistavly ku presbytái kaj)Ie ješt lod 6 sáh (Um) dlouhou. Za nastalých válek ves
Zdemily pustla a též kostel byl opuštn. Na poátku prvé polovice
XVII. století vznikla nová osada, snad na témže míst, se jménem Brdek.
Koku 1628 vystavn byl pro Všeruby, Hájek. Studánky a Brdek kostel ve Všerubech a také fara sem r. 1650 penesena a kaple sv. Václava stala se jejím filiálním kostelem. Jmenované obce asi r. 1671
opravily též rozpadávající se kostel sv. Václava a tak zachoval se až
na naše doby. Roku 1870 byl kostelík nákladem hrabte Bed. Stadiona znovu opraven a z veejných sbírek krásn uvnit vyzdoben.
Odtud nco pes
km na jihovýchod ve svží zeleni luin stkvi se
berku.

v

1

té
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nám na

hbetu liorského

konci

a poutní kostel

farní

sv.

Anny.

Jest

nejmenší fara snad na svrt, neljof má H vících. l'íináleží k osad
1712. Budován byl italHájku. Kostel sám jest nádherná stavba
r.
ským stavitelem Markem Ant. Gilmetim ve slohu barokovém. Nnitek
chrámu skládá se z okružního ambitu ve ^psob chodby a z rotundy
chrámové. Na hlavním oltái jest soška I*. Marie stkvostné ezbáské
to

v.

Na

práce.

zdích

Pi

okrášlen.

pidružila se

pi oprav našK'

1747 fara s fundací

r.

r.

|)outnický

172.'í

d\a knze,

i)ro

z

byla polovika r. 1787 penesena do Trhanova. Za
a
z r. 1809 oloupili francouzští vojáci chrám o zlaté

Pod chrámem

chrám

jimiž byl

se fresky,

kostele byl postaven

dm.

r.

1727

nmuž

k

kteréhož obroi
xálených hrz

stíbrné

náiní.

hrobka hrabat ze Stadion, patron kostela, nad
níž zdvihá se uprosted rotundy chrámové zdný sarkofág. Vedle kostela jest zde budova farní o jednom patru a pak pízemní útulna s hostincem náležející odboru eských Turist v Domažlicích. Každým
rokem bývá tiché toto zákoutí osídleno letními hostmi.
jest

Asi
km na sever pi samot Bran ty zdvihá se na hbetu horském výšina ,Ráj". odkud potší se oko na zvlnnou horskou krajinu
prsmyku všerubského. ohranienou na jihu výraznými vrcholky Jezerní Hory. pak táhlým hbetem (_)seku a na západ dumným Cerchovem. V obrázku tom plném zelen luk a tmav\'ch les stkví se jako
I

diamant hladina rozsáhlého rybníka všerubského. \'e smru jihozápadním od sv. Anny zíme na erární silnici V4 hodiny vzdálenou vesnici
Hájek s kapli sv. Trojice, mlýnem a jednotídní školou; odtud na jih
ve vzdálenosti 2 km leží poslední osada na sam\'ch hranicích zemských

VŠERUBY.

Msteko

to

nkdy Nový Trh (z lat. Neonm. Neumarkt). a chybn.

nazývají též

forum.
Místní

kostel

stavn

byl

ale

sv.

1628.

r.

téhož roku

Ohnm
osad

tím

arch. Michaela

Roku

optn

znieny

18.52

vy-

vyhoel,

znovu

zízen.

privilegia,

kteráž

císa Maxmilián roku 1570.
povýšiv ji na msteko a propjil ji
erb s vlastni peetí, jakož
právo na
dva výroní trhy. Jest zde dvr panství Kouteckého a nco málo prmyslu.
\' poslední dob
stedisko obchodu
se sušenými houbami.
Na západ od \'šerub as 2 km jest
dal

i

jjohranini

VNITUEK RO.STELlK.\
S\'.

\'.\CLAVA .\A

BRCDKU

nmecká

(Schneiderhof).

odtud

dále 2

vesnice

My si

i

v

pifaená ku\'šerubm:

km na západ

jest

obec
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Maxberk.

Pvodn

jme-

novala se iMaxruhe po Maxmiliánu Volfgangovi Lamingenu, kter\' r. 1665 osadu
založil. Kostel s\-. Jana K.
pvodn drevn\'', od r. 1787
farní, byl r. 1822 v nynjší
podob vystavn. Jest zde
celní stanice a škola jedno-

tídní. k niž
Mal\'^

Mysliv

piškoleny jsou
a Kostelíek.

Ob

samoty sestávají jen
nkolika domk.
Od Všerub as 6 km na
vvThod jest v údolí pi íce
z

KOSTEL
(V

SV.

ANNY

U VSEHl

PRÁVO TURISTICKÁ

Koub

CHÝ.ŠK.j

osada Hiršov. Jest
tu dvoutídní škola chlapecká a soukromá škola chudých školních
sester, jichž klášter založil rolník Ondej Schmidtpeter r. 1830, který
též stavbu farního kostela Dobrého Pastýe umožnil. Osada ta pipomíná se r. 1676 jako zboží panství R\''zmberského. Ku Hiršovu náleží
místní obce Chalupy a Springenberg. Z Hiršova na sever za
'^j^
hod. octneme se zase v eské obci Nové Vsi. Místo samo jest
vysoko položeno (556 m) na malém potoku a jen poloha k jihu pispívá ke zdaru v hospodáství, jímž vtšina lidu se živí vedle práce
tovární. Za návrším nad obcí k severu objeví se nám zase Xová Kdj^n.
Od této as km na východ, ve stínu zahrad položena ves Brníov. Pokroilá obec tato má dle povsti jméno své odtud, že brnní
pro vojsko se tu pipravovalo. Náves zdobí maK- kostelík sv. Leopolda a rybník. Rovnobžn s železniní tratí bží erární silnice, na
níž as 3 km od Ivd\'n na východ leží vtší obec Hluboká, rovnž
k Nové Kdyni pifaen-á. Ze stedu návsi vede vozová cesta k jihu
a dále pes trat píní dráhy po svahu návrší do starobylé vesnice
Lhoty, v níž osazeni byli Chodové. O historii a významu jejich bylo
již díve zmínno. Z bohatého obecního majetku, skládajícího se z etných les. uhrazují se obecní vydání, takže neplatí se tam žádn\'ch
pirážek. Lid živí se nejvíce polním hospodástvím. Na poátku tohoto století vystavn tu slušný kostel sv. Václava. Ke Lhot náleží
místní obec V5'rov a pak Šteflv
(na „Šteflích"). Ze Lhoty
as za ^/^ hod. ve smru severovýchodním dojdeme do Brancova,
obklopeného se dvou stran lesem na vysokém terainu (67() m), odkudž
pehlédnouti lze znaný kus krásné Sumav\'.
O Brancov mluví se již v XV. století, kdy ^'ojslav z Úsilova psal
se z Branišova. V dob konfiskací r. 1620 jmenuje se jako majitel Jan
I

Dvr

-
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s Pikicemi na
jemuž byl statek vzat a odhadnut
Nyní pati lesy k panství knížete Hohenzollerského.
Píjemnou cestou sestoupíme odtud po stráni do blízkého Dobíkova. I tato obec b5'vala samostatn\'m statkem, kíerý pozdji rozprodán
na díly, z nichž staly se menší hospodáství. Pi samé silnici erární
stihneme Novou Hospodu a kovárnu s malou kaplikou, náležející
ješt k Dobíkovu. Obec sama však faru nemá a pifaena jest do Nové
Kdyn. Podél trati dráhy na severovN-chod vzdálena jest as iVi km
obec Smržovice, k nimž pináleží též Nové Chalupy, založené
1804, dále panský dvr zvan\' Modlí n, vesms majetek panství
r.

Krištof Tucher,

i

3')36 kop.

nmu

Hohenzollerského. Dvr jest V3'soko položen (680 m) a náleží k
nejvtší díl okolních les a luk. Smržovice bývaly ode dávna samostatným statkem a teprve r. 1876 pipojeny k Lipkovu. Z Nov. Chalup
vede dále silnice císaská ve stínu ovocných strom do starobylé vesmi. o níž první zmínka iní se r. 1328. Téhož roku majitel
nice I. o u
tvrze Dlubomil z Píchovic uvádí se jako patron zdejšího kostela. Roku
1370 Zdebor z Píchovic ddil tvrz Louím, Slavíkovice a Modlíce.
Syn jeho Jan r. 1392 zemel bezdtek a statek koupil Vilém Trubec.
On jeho nástupci psali se pak též páni z Píchovic. Od Píchovských
pevzali Louím píbuzní jejich Vlasatý z Domaslav a na Bukové,
kteí jej podrželi až do NVIL století. R. 1708 prodal svobodný pán \'lasatý z Domaslav Louim Janu Krištofovi Seyfridovi, který je spojil
s Lipkovem, jejichž djiny jsou pak spolené. Kostel Nar. P. Marie
uvádí se jako farní již v r. 1357. Pi oprav jeho r. 1760 našly se ve
zdi sakristie mezi jinými vcmi dv staré úetní knihy, dle kterých
seznáno, že u arcibiskupské konsistoe jest uloženo 4647 zl. Ponvadž

i

i

s úrokem kostelu. Zvony mají
znám, pipadlo jmní to
letopoty 1504. 1523 a 15%. V kostele samém jest pkné klenutí a
krásn vyezávan\' kíž z poátku XVIIL stol. Okolo kostela jest hbitov,
na nmž odpoívá velmi nadaný, však záhy zesnulý básník Rudolf
Mayer (t 1865). V místech, kde stávala kdys tvrz, stojí nyní panský
dvr Hohenzollernský. Nade vsí k severu jest ovín a nedaleko nho
v lese „erná Skála", se které jest krásná vyhlídka na Šumavu. Pi
sestupu dále na v5'chod dojdeme židovského hbitova a odtud silnicí
Žlibkov.
erární za '/* hod. do Lipkova. Díve slul Libkov, Slibkov
Ve NIV. stol. zde žili vladykové, z nichž se r. 1359 pipomíná Jan
st. z Libkova.
V následujícím století patil ku statku erníkovu. Ve
stol. XVL patil ku panství Rýzmberskému, jak svdí zápis v deskách
zemských r. 1548. Pak pešel statek ve vlastnictví pán Kotz z Dobrše. v kterém rod se udržel až do r. 1708. kdy prodán již zmínnému Janu Krištofu Seyfriedovi. V letech pozdjších vystídali se
v držení jeho rody z Schirding. z Kostnova a ze Stadionu. Od ])oslednjšího koupil jej František Václav Weith, kter\'' r. 1852 prodal

majitel nebyl

i

i

-
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Lipkov knížeti z Hohenzollernu. Prošedše vesnicí, z vtší ásti po
posledním požáru nov vystavenou, spjeme vozovou cestou k Po ino vicm. Asi 1 km ped obcí touto v útulném lesíku jest poutnick
místo Dobrá Voda s kaplí zasvcenou Jm. Pann Marii. Díve stá
vala tu do r. 1908 též ješt malá devná kaplika se studánkou, nyní
po vyhoení jest kaplika zdná. Odtud až k nádraží pi samé obci
jest postavena kamenná kížová cesta. Poinovice jsou poslední osadou
chodskou, tak jako byl Postekov konenou jich osadou na západ.
ob tato místa jsou vzdálena od sebe as 30 km, souvisí nicmén
národopisné úzce s djinami a zvyky Chod,
po stránce historické
Domažlicích podrobn v\'psanými, takže neteba znovu jich
již pi

A

i

tuto pipomínati.

V

dob oteveny východn od obce doly na rudu žeOd Poinovic na západ as 2 km na vysokém návrší ve stínu
lesních strom skrývá se osada Orlovice, náležející farou
obcí
k Poinovicm. Škola jest zde nmecká, zízená pro 15 dtí. Dokud
poslední

leznou.

i

školy zde nebylo, mluvil lid vtšinou esky. Nejvtší díl pozemk lesních náleží k panství Kouteckému. Na blízku bylo kdysi dolováno
stíbro. Na jihovýchod odtud jsou Nové Poinovice, ítající asi 16
roztroušených samot.
Obrátíme-li se z Poinovic k východu, pekvapí nás krásné panorama krajiny. U nohou nám leží rozkošn položená vesnika B haov. ukryta ve štavnaté zeleni hojn5'ch sad, z nichž vystupuje
jednoduchá vž kostela a rozsáhlá stecha zámku. Již ve XIV. století
byl tu zemanslvN' statek, v
se pipomíná vladyka Jindich z Bhaova. V XVI. století vystídali se na
rzní majitelé, až konen
r. 1596
vnem pipadl Boivoji Msíkoví z Výšková. Z rodu toho
pešel prodejem na Karla Hemana hrabte z Dobrše a pipojen
k panství Bystickému. Po r. 1708 stal se Bhaov statkem samo-

nmž

nm

mnil však opt asto majitely, jak pipomenuto u Lipkova,
nímž byl spojen až do r. 1863, kd)^ slouen trvale s majetkem knížete HohenzoUera. Zdejší kostel sv. Prokopa byl již ve XIV. a XV.

statnjmi.
s

století farním.

V

lodi kostela nacházejí se

tyi pkné

olejové obrazy,

k djinám ádu jezuitské kolleje. V presbytái jsou náhrobníky se znaky hlavn Hubacius z Kottnova. V5'chodn odtud as
\'5 km rozprostírá se v nížin vesnice Mi letíce, která již v dávn5'^ch
dobách jako sídlo zemanské se pipomíná. V první polovici XVI. stol.
patila ást obce Bernardu Kotzi z Dobrše. Roku 1646 prodány Karlu
Hemanovi Kotzovi z Dobrše, v jehož rod byly do r. 1760, kdy koupí
stal se majitelem rytí Josef Schmiedgrábner z Lusteneggu. Tvž dal
postaviti r. 1766 na návsi kapli zasvcenou sv. Janu Nep. ve slohu
barokovém. Hlavní oltá byl zdoben náhrobkem sv. Jana, neseným
tymi andly na zpsob náhrobku v kostele sv. Víta v Praze. V letech
vztahující se

-
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ada majitel, až konen
a majitelem se stal ecký velko-

následujících vystídala se v držení jich celá
r.

1816 byly dány do

v\''hrj'

loterni

obchodník Jan Demetri ve Vídni. R. 1821 prodány hrabnce Alžbt
Dombasle a ta zase je postoupila Františku Antonínu rytíi z (ierstner.
od nhož pešly na nynjšího majitele knížete z HohenzoUer. Zámek
vzal r. t8W požárem úpln za své a pozemky dvora pronajaty jednotfarou náležejí k Dláždovu. kamž jest sotva
km
livcm. Školou
cesty. Osada tato jsouc vysoko položena Í514 m). vévodí dalekému
okolí. Nad obcí zdvihá se vrch Markyla (644 m) s kaplí sv. Markéty,
odkud jest vyhlídka nejkrásnjší v celém okresu. Z historie osady jest
pamtihodno, že bývala tu tvrz, jejíž osudy byly spjaty s jinými
tvrzemi a hrady v okolí, hlavn s hradem v Soustov. Ke Dláždovu
km na sever na erární silnici
náleží Nová Víska, která leží as
a též nkolik ísel osady Dráhy s mlýnem. Od Dláždova na jih as
25 km jest vesnice Sple. Ku Sple náleží osada Plešiny. Od této
as 1 km na sever jest vesnice Sou sto v. Pvodní název znl Psohostov. \' míst byl již v r. 1379 hrad. jehož majiteli byli až do r. 1618
páni Janovští z Janovic, kdy fiskem zabrán a prodán Zdeborovi Prichovskému z Píchovic na Petrovicích. Týž pak prodal opt statek
Divišovi Kotzovi z Dobrše. Nyní náleží Soustov k panství Hohenzollerskému. Z Dláždova pijdeme za 20 minut po erární silnici do
samotv Vraže, jež v dobách ped rozvojem železnictví byla dležitou
zastávkou pro povozy tudy jedoucí. Odtud, pejdeme-li na okresní silnici k severu ve vzdálenosti 1 km. doslihnem.e Bukové, jež díve
farou
slula Malá Buková a byla kdys sídlem dvou viadyk. Školou
náleží do SI a víko víc. I zde ve starých dobách b\''vala tvrz. Kostel
sv. Josefa, vystavný na míst b\'^v. kaple, stal se r. 1857 farním. Ze
Slavíkovic, ležících v údolí, za 20 minut stihneme po okresní silnici
obec Jí lov, na potoku poleiiském položenou. Ves tato slula též \'ílov
a patívala ve XIV. století ku hradu Pušperku a pak v XVI. slolet
k Úsilovu. s nímž pipojena k panství ernín. Jdouce po okresní silnici dále. pijdeme v plhodin k Úsilovu, ležícím v údolí pi potoku
a velikém rybníku. Csilov v dávn\^ch dobách asto zasahoval do djin
nejbližšího okolí. Zbytky nkdejší tvrze slouží nyní za sýpku a nad
vchodem zachovány dva znaky rodu Drslavic a Svojšinskxxh. Od
Úsilova asi pl hodiny na severovýchod leží osada Rudoltice též
Hrdollice zvaná a k severu pak ve vzdálenosti 20 minut erník o v.
kde rovnž kdys tvrz stávala. V okolí bylo díve hojn dolováno, jak
to dosud pipomínají náz\y v „šachtách" a v .jamách". Odtud as
1'5 km na západ, minouce nkolik statk, zvaných Luh, pijdeme do
vesnice Mez holec v kotlin mezi lesy ukryté, v níž asi do prvé
polovice XVII. století nalézala se sklárna. Xyní jest zde poplužní dvr
ernín. Odtud za I',., hod. dostihneme po nové okresní silnici opt
i

1

1

i

—
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^'ovou Kd\mi, kde koní putování naše za poznáním míst, jichž historie
pobádá nás íditi se píkladem pvodních Chodských obyvatelíi hájiti
neústupn každou píd domoviny a pomocné ruky podati tém, kdož
tak obtav a nadšen po staletí a až do dnes snaží se brániti dalšímu postupu odvk\'ch nepátel našeho rodného jazyka a všeho e:

ského vbec.
Ferdinand Vanrka.

LXXVII.

OKRES HORŠOVOTÝNSKÝ.

Okres Horšovotýnsk\' jest jako okres Hostouský a Konšpersk\'
okresem hornatj^m. Nejvyšší vrchole nalézají se v severní ásti okresu
v malebné skupin Sedmihoí, (Sieben-Berge), pokryté rozsáhlými
les3% jež ásten knížeti Lówensteinovi, ásten knížeti Trautmansdorfovi náležejí.

Nejvtší výše dosahuje zde

Rácovský vrch

(617 m).

Nadmoská v\'še ostatních vrcholk pohybuje se mezi 5()()— 600 m.
Od Sedmihoí na jih pechází pahorkatina v rovinu, svlažovanou
potoky, s

úboí Sedmihoí

stékajícími.

Na severovýchod od

Ostro-

mee

prodlužuje se pahorkatina v horsk\' hbet, táhnoucí se do sousedního okresu Tachovského, v kterémž dostupuje v5'še až 529 m, a to

kopcem Wuczou jižn od

Vel. Malahova poIožen\'m. Nad vesnicí Všekary dosahuje u kaple sv. Barbory zminn\'' hbet horský výše 476 m.
Y jižní ásti okresu nejvyšším bodem jest Chlum (500 m).
Hlavní ekou okresu jest Radbuza, vrcholící v okresu Ronšperském. Nejvtší ást pítok v oblasti Horšovot\mské tvoí potoky,
pramenící v Sedmihoí.

Z tch potok Krakovský ili Zrcadlový vody své na Weiherbergu sebrané, odvádí Radbuze v samém Týn Horšov. Potok S emošický vzniknuv na
protéká oborou Vodraženickou
a poblíže obce Semošic ústí do Radbuzy. Potok Dobrovský u stejnojmenné obce vrcholící, koní pod Chínovem. Nad Malahovem pramení potok Puní ce, který v Stakov vlévá se do Radbuzy. Na
jihovýchod od Ostromee sbíhá v údolí potok Kukelsk}', protékající
rybníkem Ceovick\'m. od kterého až do ústi nedaleko Krovic jméno
Stukský potok mK^nský nese. Na pravém behu pijímá Radbuza potok erný, který pod sv. Annou tvoe ostrov, ,u Nové Vsi.
pout svou koní, o nco dále ubínu, jež prameníc u Pelech do
Radbuzy pod Stánkovém se vlévá a konen potok Srbický od vesnice Srbic picházející a nad Horní Kamenicí s vodami Radbuzj'

ertan

«pl\^vající.

—
Dle sítání

z

r.

má

1900
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dom

okres Horšovotvnskv 2957
a 19.468 ob.,
žid a 5 bez náboženství. Co do

nichž 19.222 katol., 19 evang.. 222
národnosti jest 10.328 Cech a 9070
z

-

Nmc.
dv

Dráhj' železniní probíhají okresem
a sice c. k. státní ili západní a místní traf Stankov-Ronšperk. Dráha prvá vniká do okresu
poblíže

Ohuova,

Prvou stanicí pi
buzou oddlen.

druhdy ku klášteru

vsi

trati té

Ves Stan kov

Stankov za Vodou zvaná,

též

kuba, který pipomíná se

již

chotšovskmu.

ji

který

chotšovskmu

Stakovy, mstys a

jsou

v

r.

má

1384 jako farní. A'es náležela

doživotn

-^J^LI

postoupil

r.

náležející.

ves, od sebe Rad-

kostel sv. Ja127 klášteru

r.

1

I2W Harlmannovi
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Od Stakova ^1^ hod. na
kém osada Hlohová. Kostel

jih

-

položena

jest

na kopci 457

m

vyso-

kolem kterého starobylý hbitov
se rozkládá, byl již v r. 1384 farním. Na svahu úzkého údolí proti
výstavnému dvoru jest hospoda, zaujímající bS'valé tvrzišt, na nmž
v druhé polovici XIV. stol. sedli Jan Hložek z Hlohové. pozdji Jan
z Roupova, Bohuslav Vidršpergár z Vidršperka a Kryštof z Vidršperka.
R. J()24 prodáno ásten a r. 1620 úpln Maximilianovi hr. z Trautmansdorfu, jímž k panství Horšovotýnskému pipojena. Náhrobky
býv. majitel statku spatujeme v kostele Hlohovském až dosud.
Kráejíce z Hlohové píjemným údolím potoka Rubiny dále
k jihozápadu, uzíme záhy ves Osvrain. na úpatí 41.'^ m vysokého
sv.Jilji.

BLÍ?,KJO\'.

vrchu „Na zámeku" rozloženou. Jméno své odvozuje vrch zmínný
od hradu, který v století XIII. asi od Zdeslava z Osvraína založen
byl. kterému též nkteré vesnice u Zbiroha a hrad Drštka náležely.
Pozdji bylo zboží Osvraínské rozdleno a držitelé jeho stídali se
rychle za sebou. Tak vládli zde páni ze Svamberka, z Rýzmberka,
z Vidršperka. z Kocova. za nichž ku konci XVI. stol. vystavena na
míst pusté tvrze ,na Zámeku" pi dvoe ve vsi tvrz nová. Nyní
náleží se zámkem a dvorem Ondeji Zieglerovi, majiteli sklárny ve
Stakov. Farní kostel Narození P. Marie vznikl \' r. 1384. Jest pi
hrobka a kaple sv. Kíže.
Od Osvraína na jihovýchod v krajin lesy a údolími protkané
leží menší osady Mirnov a Nový
a k jihozápadu ve smru
železniní trati ves Chotím í s kapli sv. Jana Nepom. z r. 174.3. Alod.
statek, k nmuž náleží zámek, dvr a pivovar
19 ha a patí
nyní J. Fritzovi, továrníku v Rokycanech. Sledujíce odtud dále trat
železniní, dojdeme záhy druhdy eskou, nyní ponmenou osadu
Blíže jo v. \' kostele sv. Martina z r. ,1556 pocházejícím, nyní však

nm

dvr

mí

i
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se náhrobky bývalých majitel
sídlem vladyk z Blíživa, kteí se
tu až do r. \552 udrželi. Nynjším majitelem zámeku a dvora jest
baron Muller z Híirnsteina. kterému i zdejší továrna na hlinn zboží
(io

Xl\'.

zdejšího

stol.

Spadajícím,

nalézají

pvodn

hradu, který byl

náleží. Patronem kostela jest mstská rada v Horšov Týn. Necelou
a silnici okresní
tvrt hodinu odtud na východ' pi potoce
rozložena jest osada Pí vozec, taktéž staré sídlo viadycké na nmž
r.
1366 pipomíná se Sezema z Pívozce. Nynjší zámek s velkým
parkem, dvorem a pivovarem náleží bratím l.apperlovým v Lokti.

ubin

H\

\

.

1\ K/:

\

K

I..-1I..M.

Kráejíce z Pívozce po okresní silnici dále k jihovýchodu, mineme
záhy eskou osadu Pra n tiš kov, od této v právo položené Malonice.
a po
hod. pochodu octneme se v údolí okolními kopci uzaveném, kde
pi potoce, luinami dále k severu se vinoucím, ukryta leží starobylá
osada Lštní, nad jejíž nízké obydlí vž svou zvedá kostel sv. Jana
Ktitele, ze XIV. stol. pocházející, a o nco dále pi dvoe mohutná
tyhranná budova, bývalá to tvrz na s\''pku pemnná, pi níž v 1.
1362—1367 Ptové ze Lštní se pipomínají. Ves náležela již v r. 1196
nov založenému cistercianskmu klášteru maštovskému. kterému byla
zakladatelem téhož darována. \' XVL stol. pešla koupi na obec Domažlickou, které sice po bitv Blohorské skontiskována. ale v r. 1626
optn navrácena. R. 166,5 prodala obec Domažlická statek zdejší
Kunatovi Jaroslavovi z Bubna a z Litic. z kterého rodu pešel na
I

ernína

z

Chudenic.

Od

r.

189. majitelem jeho

jest

Dr. Josef Stark,

h

-
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advokát v Plzni. Ud Lštní na v\'chod ve vzdálenosti 2 km nalézá se
pohodnice Kotrbo v.
Za Blížejovem obrací se traf železniní k jihu, a sledujíc stále
tok ubiny. mine v právo na úboí pod lesem rozloženou vesniku
V v rov. za kterou stihne již pi samé hranici okresu podél silnice
položenou osadu Na osice. Jest zde kaple sv. Vavince, r. 1807
Janem Nonnerem vystavená a allodiální statek, zaujímající 315 ^a pdy,
k nmuž náleží zámek, dvr a cihelna. Zámek vystavn jest na
míst bývalé tvrze ze XIV. stol. pocházející. V XVIII. stol. pevzali
zboží zdejší od ernín z Chudenic Schirdingové ze Schirding a po

ZAMKK \ NAHOŠICICH.
nich Otové

z

Ottenthalu.

bem Prsakem. Xynjším

R. 1810

zakoupeno bratry Petrem a Jaku-

držitelem jest baron Miiller-Hornstein.

Za Xahošicemi opouští c. k. státní dráha okres Horšovotvnsk\\
pecházejíc do okresu Domažlického.
Druhá traf železniní, smující okresem Horšovotýnskym na bok
eského Lesa, opouští v Stakov koleje c. k. státní dráhy a sledujíc
prav5' beh Radbuzy, mine nejprve Bílx- ml\'n, po tom Vranov,
za kter5'm záhy stihne zastávku Kenovskou. Ves
nov též Kenový a Chenov zvaná, jest národnosti eské. Byla druhdy zbožím kláštera
Kladrubského. V míst jest dvr poplužní. náležející knížeti Trautmansdorfovi. V XV. a XVI. stol. byla zde tvrz, na které usazeni byli vladykové z Kenová, z nichž r. 1470 znám jest Matyáš z Kenová.

Ke

—
Pozdji

slal

se

majitelem
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tvrze

Jan

HacoureU

r.

I5(»7

ze

asté výpady do Plzeského kraje podnikal,
Plzesk\'mi pi oblehání hradu zajat, na námstí

který odtud

Svamberka,
až

konen

v Plzni

po-

praven a hrad úpln se zemí srovnán.
PCd hodiny na sever od Kenová v úvalu potoka zvaného Laškov
ukrývá se ves Puclice, kde na ostrohu mezi dvmi roklemi stoji až
dosud úpln zachovalá tvrz, pocházející ze XVI. stol. a sloužící nyní
patila pvodn k panství Hrádku
Jaroslav Hora z Ocelovic. jehož rod zde
pebýval až do r. 1765, kdy ji pevzal Antonín Sirntyn^ár z Širntyngu,
a od tohoto Frant. Norbert hr. z Trautmansdorfu. V Puclici jest škola
eská i nmecká, kaple, dvr a myslivna.
za

obydlí

lesního

u Skrchleb.

úadu.

Táž

R. 1684 koupil

ji

T\'RZ PUCLICE.

Kenov

vede traf lokální dráhy širokým úvalem Radbuzy,
obou stran zalesnné strán se sklání, k Semošicm,
smíšen to obci, k níž mlýn na ece a dvr Peina, na úpatí stejnojmenného vrchu (45.3 m] položený, pináleží. Z budov místních nad
jiné vyniká nov vystavená škola. Od Semošic na sever ve vzdálenosti '/a hod. uprosted krásných les nalézá se výletní místo Pšin,
sestávající z dvora a hájovny, jež v msících letních hojn jest vyhledáváno. Nemenší olilib tší se na západní stran v údolí potoka
Semošického položená obec Pod ráž nice. skýtající hojn vycházek
(

t(l

ku které

s

do rozsáhlých okolních les. jakož
lesa a oživené 130 kusy

Ze Semošic stihneme

m malebn

do knížecí obory,

za V^ hod. okresní

TÝN HORŠOVSKY,
377

i

zabírající

1.50 /íc

daní zve.

msto

všeobecn Horšúv Tyn zvané, jež ve výši
na obou bezích Radbuzv rozloženo, ítá as 3000 ob.

Skládá se

z

vnitního

msta

a

z

pedmstí

\\-lkého.

Malého a Klá-

šterního.

Nejvýznanjší budovou v mst vnitním jest hrad a zámek,
pkné, v renaisanním slohu provedené prelí vtší ást západní strany nerovného námstí zabírá. Hrad vystavn byl pvodn
v malém rozmru od biskup Pražských, kterým v nedaleké vsi Hor-

jehož

šov zboží
u Bechyn

nminy

od pradávna náleželo a obdržel na rozdíl od druhého hradu
název Týn Horšovský, který prav\' a až do ovládnuti
v krajin zdejší v r. 1707 všeobecn užívaný název za Tj-n

Horšv. nm. Bischofteinitz zamnn byl. Hrad
nm vystavný hradltami i)rvn opatil v stol.
z

v

Týn

Xlll.

pi
Dobeš

a kostel

bisku|)

Benešova.

Zakladatelem msta byl však arcibiskup Arnošt z Pardubic, za
kterého podhradí r. 1352 povýšeno na msto, jež ohrazeno zdmi a za
arcibiskupa Zbyka obdarováno právy takovými, jaké mlo mstO'
Stíbro. () další zvelebení hradu peovali piln Jan Oko
Jan zjeni

štejna.

Za arcibiskupa Konráda dán

novi

z

Ronšperka.

proti

útokm Husit

kter\''
r.

byl v zástavu

ryt.

Zdekovi

Kolví-

drže se jednoty kraje plzeského, uhájil

1422 a

1431.

Po

nm

Týn

zddil zboží celé Dobro-

nm

host z Ronšperka, který pízni krále Jiího dovedl se v
pes to, že kapitula Pražská o vyplacení svých statk

Smutn

udržeti

usilovala.

prosla\'il se tim, že vstoupiv r. 14,S v jednotu Zelenohorskou,
odboje proti králi se súastnil a do Cech na pomoc kižáky zavolal,
kteí vraždním eského lidu zasadili živlu domácímu \- koninách
tchto tžkou ránu. z které se více nevzpamatoxal. Jeho syn Volf
Dobrohost z Ronšperka nemaje pirozených ddic, prodal r. 1539 zá-

Pi^^^^l

—
pisné zboží t\nské Janovi ml.

z
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Lohkoxic.

do bitvy Blohorské, po níž byl
vzpoue zabrán a r. 1622 prodán
kter\'

rod jest majitelem

Týna

hr.

naež

rod U-n

sidlil

zde až

Lobkovic pro úast na
Maximilianu z Trautrnansdorfu,

A'il(''mu

až dosud.

z

Nynjším

držitelem jest Karel

kníže Trautmansdorf-Weinsberg.

V podob dnešní vystaven byl zámek Janem ropclem z Lobkovic
po velkém požáru r. 1.S47. Posledn opraven r. líilio. Do hradu vstupuje se po most pres píkop v zahradu upra\en\', l)ranou. znakem
Trautmansdorfským a obrazem sv. Maí zdobenou. Brána tato povstala
spojením dvou bran za sebou postavených. Za branou octneme se na

ZA.MKK

\'

lli)US(_)\lv

í^.nK.

vnitním tyhranném nádvoí, na kterém úprava ze XVL stol. s novodobou se stídá. Spatují se zde erby rzn\''ch držitel hradu. Xa
stran levé stojí stará studna s kolem a uprosted západní sírany
tyhranné stavení, jímž sestupuje se k ro7sáhl\-m podzemním sklepením. Stavení toto piléhá k starému biskupskému paláci, v jehož jižním
konci nalézá se starodávná kaple, pvodn asi ve vžovité chodb

umístná a ješt od zakladatel hradu pocházející. \'e vnitních místnostech spatuje se hojn starožitných památek. Nejzajímavjší jest
v severovýchodním rohu nádvoí nalézající se veliká sí. nyní na ti
svtnice rozdlená, v níž jsou zbytky starých maleb, z nichž 25 znak
erbovních dosud zeteln vyniká. Seznáváme z nich jména majitel
hradu
jeho purkrabí a adu soudc zemských, jimž pan Jan mladší
z Lobkovic jako nejvyšší purkrabí pedsedal. Za palácem biskupským
pichiizíme branou druhou do menšího dvora, obklopeného s jedné
i
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hradi-m a s druhé l\ospo(lái-sk_vmi Inidovami. odkLid severní
branou a vedle ni nalézajici se malou brankou pes „psí" pikop pejdeme do rozsáhlého parku, jenž dilem po hebene k severu se táhne,
píjemné
dílem dolinu potoka Zrcadlového zaujímá a velice malebné
procházky poskytuje.
Kostely jsou v mésl ti: arcidkanský na Velkém pedmstí,
mstský kostel na námstí a klášterní kostel v pedmstí Klášterním.
K tm druží se konen kaple sv. Anny. V2 hod. na západ od msta
stranv

i

i

vzdálená.

Arcidkanskv' chrám

sv.

Apolináe

založen\'

v

r.

1251,

byl ve

válkách husitských v té míe poškozen, že z nho jen vž zstala.
Záhy však postaven znova. Njmjší úprava pochází z r. 1768 od hrabte Arnošta Jana z Herbersteinu. V chrám jsou etné staré náhrobky jako pán z Ronšperka, Gutenštejna, Dobrohosta a jiných. R. 1335
zídil arcibiskup Arnošt z Pardubic pi kostele tomto kai)itolu s proboštem v ele. R. 1391 kapitola rozšíena o vikariát. Z doby té znám
jest generální viká Sezima, který r. 1375 súastnil se volby sv. Jana
Nep. v chrámu sv. Vita na hrad pražském. Po Sezimovi následoval
r.
1378 Václav z Jenštejna a po tomto Jan z Vlašimi.
boštem zdejším byl Neustupo ze Švamberka (f 1420).
sv. Petra a Pavla založen byl arcibiskupem Tobiášem
který jej r. 1283 opevniti dal. Po požáru r. 1547 byl

Posledním pro-

Mstský
v

1.

kostel

1279 — 1301,

opt znovu

vy-

—
Staven.
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Chrám ten býval pvodn
Uvnit jest náhrobek Jana

Tvnišíský.

ozdol)Ou chrámu jsou

dv

—
farním.

L'ad ten zastával fará

mid. Popele

z

Lobkovic.

Pknou

Ijarcvná okna za hlavním oltáem, pedsta-

Annu

a archandla (iabriela, dar to paní a dívek Týnsk\'ch
zasnoubení konitessy Anny a Gabriely z Trautmansdorfu.
Ve vži jsou ti zvony. tvrtý zvon 62 ct. tžk\'- nalézá se v malé
vži na stran k zámku a vnován byl rznými dobrodinci, jak to
nápis na okraji zvonu z r. 1614 hlásá. Jasný harmonický zvuk zvon
tch denn rozlehá se daleko do okolí.
vující sv.

na

lem

pamt

Kapucínsky' klášter na pedmstí Klášterním založen byl s kosteVáclava a Vojtcha r. 1650 od hr. Maximiliana z Trautmans-

sv. Víta,

XAMESTl

\'

HOK.SU\'E l^NK.

úelem snazšího obrácení domácího lidu na viru katolickou.
Stavba dokonena nástupcem jeho Adamem Matyášem-r. 1654. l'ozornost zvlášt poutá obraz na oltái v kapli sv. Norberta, který hrab
František Norbert Trautmansdorf dle originálu ímského nejlepším
umlcem provésti dal. Pamtihodné jsou slunení hodiny na budov
konventu umístné.

doríu. za

i

mst

K dalším památkám \druží se
starobylá radnice, na východní stran námstí položená. Jest to jednopatrová budova, r. 1693
vystavená a malou vížkou opatená. V síni radní zavšeny podobizn\'
biskupa Tobiáše, arcibiskupa Arnošta z Pardubic a vhlasného lékae
Vilibalda Nusshardta. Též spatuje se zde kopie mstského .práva",
které pi jednáni úedním pokládáno bývalo na soudní stl.
i

-
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Zpedu zmínénv' kostel sv. Anny
msta pi erární silnici na kopci 402 m

nalézá se na západní stran
V3'sokém, jehož strán v sad}'

upraveny. Pvodn stávala zde devná kaple, na jejímž míst r. 1507
postaven nj^njší kostel. Týž vysvcen 5. dubna 1516 od biskupa
Krafta a r. 1740 hrabnkou Sporkovou znovu opraven. Pod kostelem
upravena jeSt hrobka, do které r. 1842 zemelí lenové rodu Trautmanspevezeni byli a jež od doby
dorf z kláštera kapucínského v
Nedaleko kostela nalézá
té rodu tomu za rodinnou hrobku slouží.
se Boží Hrob, r. 1699 hrabnkou Marií Annou z Trautmansdorfu, roz.
knžnou Liechtensteinovou dle vzoru sv. hrobu v Jerusalem vy-

mst

—

stavný.

Týn Horšovský jako nejvtší místo v okresu jest sídlem c. k.
okresního hejtmanství, c. k. berního úadu, c. k. okresního soudu, cejchovniho úadu, okresního v\dioru (smíšeného), vrchnostenských úad,
arcidkanství, rai)inátu, evang. kazatel, úadu a posádk}' vojenské.
O vzdláni mládeže peují školy obecné, mštanské a prmyslové. Do
novjší doby spadá otevení chudobince, okresní hospodáské školy
a zavedení elektrického osvtlení.
Ve válkách francouzských msto ubytováním vojska velice trplo.
Tak od 23. listopadu 1813 do 8. íjna 1814 ubytováno zde 95.494 rakouského a 36.553 ruského vojska. Podobn v roce 1815 nuceno bylo
peovati o vracející se voje z Francie, z nichž 60.000 muž mstem
prošlo. \' míe nemalé poškozeno velikými požáry r. 1547 a 1808.
Otevením dráhy lokální ze Stakova pes Týn do Ronšperka
prmysl místní, zaa odtud dále k Tachovu a do Domažlic zpružen
stoupený novým parostrojním a starým mšfanským pivovarem, lihovarem, 4 parními mlýny, cihelnou. Znan jsou zdejší trhy obilní a na
dobytek. S venkovem udržuji pohodlné spojení dv erární a tyi
okresní, v dobrém stavu udržované silnice, které vesms v
samém kižuji. O úpravu msta a jeho okolí peuje r. 1901 založený
okrašlovací spolek. Pro zdravou polohu a nedaleké stinné lesy stal
vhodse Týn oblíbeným letním sídlem a od otevení dráhy lokální
n\'m v\'chodištm výlet do eského Lesa.
V Týn narodil se 13. února 1781 známý astronom a editel
c. k. hvzdárny ve Vídni Josef Jan svob. pán Littrow (f 1840).
Pokraujíce v cest své po okresu Horšovotýnském ve smru
jižním, pijdeme záhy do osad Schwarzholz a Walddorf, které v 1. 1791
a 1 792 magistrátem Týnským založeny byly a do J e n k o v c, v kterých
knížecí dvr se nalézá. Ves ta pipomíná se v r. 1312 mezi zbožím
biskupským. Ve století XVII. stával zde zámeek. Nedaleko vsi stojí
kamenn5% dobe zachovaný kíž, pocházející z SOtileté války. Na východ
a k jihu
od Jenikovic leží osada Mrchojedy, na západ
Tebnice s kostelem sv. Tiljí, obecnou školou a poplužním dvorem
i

i

mst

i

i

i

Nmíce

—
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u m (518/«). na jehož vrcholu
nepatrnou osadu Bozdiš. octneme
se již na hranicích okresu Domažlick^ho.
Nastoupime-H putováni své z Horšova Týna smrem severozápadním, pijdeme po erárni silnici v '/2 hodin do Horšova, odkud
krásnS' rozhled zvlášt k jihozápadu se otevírá. Horšov. jak pi Týn

Valdovem. Nad obci zvedá se kopec Chl

blá

se

ZTebnic pes

kapUka.

Horšov uvedeno,

jest prastará osada, která

pvodn

úad

již

v

r.

pipomíná

1186 se

sven úad

nad
Domažlickém. Úad ten penesen pozdji odtud do
nov založeného Týna. Farní kostel \'šech Svatých byl r. 1648 od
Švéd vydrancován a teprve v r. 1745 v gotickém slohu znova upraven a vysvcen. Stny knžišt ozdobeny etnými starými freskami.
Na severozápadním konci obce nalézá se vzorn zavedená knížecí
mlékárna, pi které chová se 150 kus krav simmenského druhu.
\' blízkosti dvora rozkládá se veliká obora, ve které bývají na podzim
povstné hony panstvem poádány.
Na severní stran Týna Horšova zvedá se dosii píke hbet
horský, po kterém okresní silnice do Stíbra se vine. Sledujíce silnici
vdného
tuto. docílíme nejen pkného pohledu na nejbližší okolí, ale
výhledu až k samým hranicím zemsk5'm, kde zeteln Javor a Jezerní
Hora, od nich v právo Cerchov a na západ Herštein a Lysá Hora
hod. pochodu dojdeme nejprve osadu
r\''sují
Po
se na obzoru.
Borovici, poblíže které odkryty byly v lese mohyly z doby bronzové, na další cest pak Poejovice, kde se knížecí dvr nalézá
a minuvše v právo položenou ves Ostro me, záhy ^uzíme obec
Vel. Malahov, kde již silnice do sousedního okresu pechází.
Odboivše od Poejovic na západ, stihneme v brzsku obec Semnevice, kde od pradávna stávala tvrz. na které se r. 1264 Petr ze Sema kde také

knžstvem v

nalézal se

arcijáhna.

jemuž

kraji

i

I

nvic pipcjminá.
v XVI.

již

stol.

.

Kostel zdejší

farním.

sv. Jií.

r.

1638

nov

vystaven\% byl

Za Semnvicemi pecházíme krásnými

lesy

do území Sedmihoí. na jehož úpatí položeny jsou nepatrné osady
M z h o e s a B u k o v á.
Od Semnvic na západ leží na potoce Krakovském obec Krakov
s kostelem sv. Václava z r. 1360 a školou, odkud pohodlnou silnikou
za V2 hod. stihneme erárni silnici, protínající obec Mírko v. ^'es tato
patí k nejstarším sídlm šlechtickým v Cechách. Nebot již v 1. 158—
1167 pipomíná se zde Hartman z Mírkova. Z pozdjších majitel
nejvíce znám jest Aleš z Kocova, který r. 1428 bojuje za vc katouinné s Domažlickými. R. 1603 koupil ves
lickou, pojat v
Vilém z Lobkovic a pipojil ji k panství Týnskému. F"iliální kostel
sv. Víta byl v r. 1.384 farním. \' míst jest škola, poplužní dvr a myslivna.
Od Mírkova jihozápadn na úpatí Hažovské Bezové Hory
ku které pináleží
v hlubokém úvalu ukryta leží osada
í

1

1

pímí

Kebany.

nedalek}' poplužni
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dvr Nasetice, nkdy

statk rozdlená. Expositura

na nkolik vladyích
Hážov, 2 km na

ves,

zdejší školy nalézá se v

jihovýchod odtud vzdáleném. Jižn od Mirkova pi^i silnici erárni nalézá
se ves Horní Metelsko, položená na náhorní rovin ^U hodiny
dlouhé, tolikéž široké a Reichstag zvané, jež vv^tené pastviny poskytuje.

Nejvyšším jejím bodem

jest Bi^ezová

Hora

(51

i

m).

Z Hor. Metelska sestoupivše do Dol. Metelska, rodišt
Arnošta

z

Metelska, vyšehradského a pražského kanovníka v

pijdeme záhy do vesnice

Vvrova,

mimo

1.

mistra
1407

—

expositury školní a dvora nalézá se kaple r. 1715 od Leopolda Lindenthalera ze Sternhofu vystavná, a r. 1857 nákladem obce znovuzízená.
Zasvcena jest Nejsv. Trojici a archan. Gabrielu. Kráejíce odtud
dále smrem severovýchodním, stihneme po ',., hod. známé nám již
Poejovice, kde však odboka okresní silnice Stankovské uvede nás
nejprve do Šlovic, kolébky pán Slovických ze Slovic, v kterém
rodu udržela se až do r. 1780, kdy koupi pi^ešla na Rudolfa z Geysanu a tímto pipadla k panství Týnskému.
1422,

v které

I

ti',

zmínnou smrem v^vchodnim dále. mineme v levo
položenou obec Nemnvice, v právo u samé silnice rozloženou obec Bukovec s kostelem Nanebevzetí P. Marie ze
XIV. stol. a kolem rozlehlého rybníka octneme se u obce Ceovice.
ku které se kus historie dávnovké pidružuje. Všeobecnou pozornost
poutá starožitn\% ve slohu ranní gotiky proveden\- kostel sv. Mikuláše,
který v stol. XIV. jsa farním, ve válce SOtileté úpln zstal ušeten.
Za Viléma Popela z Lobkovic ponechán evangelíkm. Jakmile však
statek zdejší pevzal hrab z Trautmansdorfu, byl evangelíkm opt
odat a pouze jako filiální kostel fary BuUovecké ponechán. Zámek
postaven na míst tvrze, která byla sídlem rodiny vladycké z Ceovic.
Po bitv na Bílé Hoe zabrán tak jako jiné zboží Vilému z Lobkovic
a pipojen r. 1623 k panství rodu Trautmansdorfského. Od Ceovic na
v5'chod již pi samé hranici okresu položeny jsou eské osady S tia Kvíovice, jichž obyvatelstvo hlavn domácí
cho v. No
v\Tobou koš se obživuje. S obcemi tmito sousedí smíšená obec
Vše kary, ve které Ústední Matice školská tídní školu obecnou
Sledujíce silnici

na vysoké

stráni

um

I

založila.

Opodál obce na temenu pahorkatiny ve výši 476 m nalézá se
samota sv. Barbora, sestávající z filiálního kostela. 2tídní nmecké
Kostel ten vystavn v letech 1717 — 1724 Marií TeTrautmansdorfu na míst bývalé kaple, kterou bezpochyby
vystavli horníci zdejších hor na olovo, jež sice svého asu zanikly,
ale v roce 1898 opt obnoveny byly. Uvnit kostela fresky z r. 1769.
Potulky své po okrese Horšovotýnském ukoníme návštvou dolu

školy a hájovny.
rezií hr.

z

—
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„Charlottina" v Ccin o vicích, pi kterém podobn doluje se na olovo
a istec. Dolování bylo svého asu zde pro znan_v náklad zastaveno,
ale v roce \H')~ opi zahájeno. Nvni zamstnáno zde 300 horník.
i

Karel Liebsdier.

LXXVIII.

OKRES RONŠPERSKÝ.

Lokální dráha „Stakov-Konšperk" sledujíc
stále západní, vstupuje

z

do okresu ronšperského u

Horšova Týna smr
.Vleclova. Okres ten

dom

zaujímá \MY'Á5 kw, má 1580
a 11.350 ob. Poet polit, obcí obnáší
Dle náboženství jest 11.247 katolík a 103 žid.
Katastr pozemkový vykazuje 5598 ha le.sa. 4830 ha roli. 17,38 ha
luk, 732 ha pastvin a pouze 58 ha zahrad.
Hranici okresu tvoi^í na východ okres Horšovolýnský, na severu
okres Hostouiiský. na západ hranice i^íšská a k jihu okres Doma23.

žlický.

Tak jako
stva tvoí

až k okresní

oddíl LXXV.)
zde jádro horpásmem Cerchovskv^m a Kieneským
Ronšperska pes Vranov, Mx-tnici a Grafenried

v tomto (viz

eský

pedchozí

i

Les, táhnoucí se

silnici,

z

pd

okresu ronšperského
do Bavor vedoucí. Za touto pokrauje po
dále k severu tetí pásmo horské, jemuž Herštein (876 m) a Lysá
Hora (869 m) vévodí a jež dle osady Pivo, v klínu obou stulené,
Pivosk\'m pojmenováno.

Horstvo loto koní nedaleko Blé a Újezda sv. Kíže, dosáhnuvši
717 m a Hasel be rk e m 669 OT. Soubžn s pásmem Pivoským podél samých hranic bavorských táhne se vyšší a píkejší pohoí
Bernštejnské, jež od prvého oddleno táhlým údolím, v jehož stedu
osada Waier pi okresní silnici z Hostoun do Schwarzachu položena.
Z hor nad hbet pásma Bernštejnského se zvedajících, dosahuje Žákova Hora 719 m, Haúselberg 705 m, Bergl u Schwarzachu
615 m, Železný Vrch IW m a Rovina 859 m. Mezi konenými vj'bžky obou popsaných vtví horských ni do vj^še 706 m Liší Hora,
jež svými zalesnn\'mi úboími na západ Roviny a na východ Haselberku se dot\'ká a tak ladné ukonení zmínn\'ch pásem eského

Mušnou

Lesa tvoí.
Z horstva naznaeného nejvíce turist}- vyhledávána jest hned na zaátku uvedená Lysá Hora, jejiž holý, skalnatý vrchol 869 m) velice vdný
(

rozhled do

znané

vzdálenosti, poskytuje. Spatiti odtud

krajinu domažlickou s

možno

k jihu

pozadím šumavkých velikán, na v5'chod horšo-

-

-
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votýnsko a stankovsUo, ba za timlo vže dkanského chrámu v Plzni
a obrysy Radyn, na sever celý kraj ronšperský. hostouský, území
pod Pimdou a okolí Mariánských Lázní, na západ horstvo eského
bavorské.
Lesa a to jak na stran eské, tak
\'odstvo zastoupeno jest pedevším Radbuzou, jejiž vrchovišl
nalézá se v samém srdci eského Lesa nedaleko osad Neid a Schnai

i

pramen spojivši se v ruej, Bílý
Wairem do okresu hostouského pechází a zde od
Schwanenbrucklu jméno Radbuza nese. Vody mladiké íky na území

genmiihl, u kterjxh nkolik lesních

potok

zvan\'% za

okresu ronšperského rozhojuje potok Hoínský, vytékající z Vel.
a potok od Janských hutí picházející. Z dalších pítok pední
místo zaujímá Chodovka u Capartic vrcholící (viz pedchozí okres
LXXV.). Táž sesílena na území okresu domažlického etnými potky
a u erveného mlýna potokem kleneským, pechází u Nov. Paezová do okresu ronšperského. kde slouivši se nejprve vodami |)otoka

Hoína

postekovského
ského,

(mlýneckého) a za Otovem

u Ohništovic

spojuje

se

s

Pivokou,

potoka Valtýovz

pohoí pivoského

Odtud jako erný potok obrací se na východ k Meclovu, kde pekroivši hranice okresu horšovotýnského, pod kostelem
sv. Anny u Nové Vsi vlévá se do Radbuzy. Druhá pi popisu okresu
domažlického již zmínná eka Schwarz ach sbírá taktéž prameny
své v okrese ronšperském a sice na dvou vrchovištích. Prvé nalézá
se v slatich u osady Neid, odkud hndé vody horské bystíce prudce
spadají na jih k Nemanicm. kde spojivše se s erným potokem, vody
s Cerchova pivádjícím, u Pekla opouští Cechy, by za Mnichovem
n./Lesy spojily se s druhým pítokem z hor Bernstejnských podél hranic
íšských se beroucím, a od pramen až k obci Schwarzachu jménem
Z a t v potok a odtud až k soutoku jménem Schw^arzach oznaeným.
Nedaleko samého soutoku vlévá se do Schwarzachu potok B b e rbašský, u osady Anger vznikající a v délce 2 km hranici zemskou
picházející.

I

i

tvoící.

Hlavní výnos pi polním hospodáství poskytuje chov dol)ylka.
Medové má své stedisko a jiro \ý-

který zvlášt v Mašovicích a v

jakost daleko široko znám jest. Nemalého pijmu majitelm
poskytuje dobývání živce zvlášt v Medové, Olinišlovicidi a
Otov, odkud u velkém množství bud v kusech, aneb rozemletý do

tenou

pdy

ciziny se vyváží.

Sídlem

úad

okresních, státních

RONŠPERK,

i

samosprávných

jest

msto

píjemné krajin pohorské položené, ítající 2000
poštovní a telegrafní úad. notáství, chlapecká
škola, soukromá díví škola, zámek hrabte Coudenhova s anglickým
parkem, v kterém nalézá se pomník býv. majitele hr. Thuna z Hohenobyvatel. Jest zde

v

c. k.

-
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pstováním vzácných druh exotických rostlin proZa zámkem pne se kiž z r. 1743 oznaující místo, na ktcrm
6{X) vojín, na mor zemelých pohbeno.
Kostel Nanebevzetí Panny
Marie pochází z r. 1490. Požárem v r. 132. kterému
vtší ást msta
steinu a skicnnik
slulý.

i

padla za obéf. byl sice znien, avšak záhy opt ve slohu po/dní gotiky znovu vystaven. Uvnit chrámu pozornost poutají pouze náhrobní
kameny zakladatele hradu Dobrohosla (t r. 1316) a Petra ze Švamberka a na Boru. jakož
hrobka Hanuše Jiího ze Švamberka. Pri

mysl domácí sestávající
živce, podporuje z

z

výroby papíru,

pedu zmínná

pleten obuvi a dobývání

lokální dráha, jcjiž

konená

stanice

NAMÉSTI V RUXŠPERKU.
se zde nalézá, jakož
žlice-Tachov". kterou

i

v

r.

1910

otevená nova

trat

železniní .Uomado eského

msto výhodným východištm \ýlet

Lesa uinno.

Ronšperk byl prvotn eskou vesnicí zvanou po zakladateli Pobži
Pobžovice. Z držitel vsi pipomíná se v roce 339 Zdenek z Pobžovic též z Vlkanova a z Heršteinu eený, po kterém následoval
Dobrohost z Mlnic. R. 1424 povýšena obec na msteko, patící Boi

huslavu z Horšova. který r. 1459 prodal celé zboží Dobrohostovi
Ronšperka. Ten postavil kolem msteka hradby s branami, založil
nynjší zámek na zpsob hradu, postavil nov\' kostel, udlil obanstvu
rzné výsady, znak budovu na radnici, souasn však msteku dal
nové nmecké jméno Ronšperk. an sám pocházel z rodu pán z Ramšperka. Pravým opakem eeného byl nástupce a syn jeho Zdenek
z Ronšperka, kter}' 2 hrad svých Heršteina a Ronšperka uinil sídlo
loupežnické a stal se postrachem celému okolí. ádní jeho uinil
konec Zdenek Lev z Rožmitálu. kter\'' r. 1510 hrady oba dobyl, a
k ruce králov osadil.
letech pozdjších vystídali se v držení statku
z

i

V

-

Albrecht

msto

z

Gutštejna. Bohuslav

v.
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Otova a páni ze SvamberUu.

V

r.

1620

zámek cisaískými dobyto, vyloupeno a zpustošeno. Pi tom
neušeteno ani tl pán v kostele pohbených. Majitelem Honšperka
stal se na míst vypuzeného rodu Svamberských. r. 1622 Se\erin Táhlo
z Horšteina bývalý mšfan, pozdji rytí a sekretá dvorní kanceláe.
Nové lepší doby nastaly mstu za Matyáše z \'unšvic. který
1682 — 1695 zámek obnovil a rozšíil, a jehož syn Bohumír Daniel
v
i

1.

jako genealog domácí neomyln autorit se tšil. R. 1805 koupil panství biskup Pasovský Leopold hr. z Thunu a z Hohenšteinu, který od
1843 tž statek Pivo pikoupil a r. 1864 zámek s panst\ím hrabci
r.
rodin Coudenhoven postoupil. Této náleží až dosud.

tvrt hodin}^ k jihozápadu od Ronšperka rozkládá se starobylá
ves Sitbo. která již v roce 1325 pipomíná se jako ást zboží hradu
Heršteinského a pozdji kláštera Pivoskho. Sledujíce odtud dále
smrem jižním okresní silnici domažlickou, dojdeme nejprve \M k anova s dvorem, v r. 1421 klášteru chotšovskému pipsan\''m, dále ves
Nový Krám o lín. ítající 260 ob., pro jichž dítky 1 t. škola zde postavena a. 2 km jižnji pi samých hranicích okresu osadu Mlýnec, na
levém behu Poslekovského potoka rozloženou, pi kterém též 3 umlé
a 2 menší

ml\'ny se

nalézají.

Za Mlýncem,

s

eským Postekovem

úzce sousedícím. nabý\á krajina horského rázu. Kdežto na východ
rozkládá se náhorní roxina svlažovaná Chodovkou. jež u Nov. Paezová z Domažlická do okresu ronšperského pechází, na západ
tém své zvedá pásmo Kleneské, hustými lesy pokryté, z nichž
vrcholky Sádku (850 m), Haltravy (783 m), Tyrolky (884 m) a
Sk ar
(886 m) poskytují pekrásného rozhledu do ech

manky

i

do Ba\'or.

Z

pes Alžbtinu údolí,

v kterém pouze
horské oživují, do Valt5'ova, pi
hranici jazykové ve v\'ši 698 m položeného. Zde druhdy stával kostel,
v roce 1384 jako farní pipomínaný, avšak ve válce SOtileté rozboený'.
Nyní pifaena osada tato do Šítboe. Z Valtýova kolem etných
skelných hutí a brusíren pijdeme záhy do Mnichovsi fCes. Mnichova) ítajícího 350 ob. ve 76 domech, jež rolnictvím nejvíce se živí.
Na návsi stojí r. 1728 od kláštera pivoského postavená kaple. \ míst
jsou 2 umlé ml\my. Ubírajíce se odtud okresní silnicí dále k západu,
pila a

Ml\Mice vede silnice

mlýn rozkošné

dojdeme

pkným

PIVO,

též

toto zákoutí

luinat\'m údolím za ^4 hod. osadu

Pivoka

zvanou,

malebn zalesnnými úboími e-

ského Lesa, kolkolem uzavenou a hbety Lysé Hory a Heršteina od
západních a severních vtr chránnou. Píznivá tato poloha, lesním
ozonem prosycený vzduch a výtená pitná voda uinily z Pivon hledané letní sídlo. Osada ítá 52 dom a 350 ob. Jest zde farní kostel
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Zvstováni Panny Maric, zámek hr. Coudenhova. dvr. pivovar. 2 pily
a obecná škola. Stedem obce protéká Pivoka sjjojujici celou adu
rybník, v kterých od nepamti umle chov pstruh se pstuje, jež
odtud v /naném množství do ciziny a lázeských míst se vyváži.
Xejpamátnjši budovou v míst jest bývaK^ klášter pivosk\''. Pvodn
stávala zde pouze kaple, kterou dle povsti kníže Betislav I. r. l()4(t
na památku vítzství nad nmeckým císaským Jindichem III. založil.
\' stol. XII. byl pi kapli se svolením pražského l)iskupa Sebíe postaven klášter,
Vilhelmislé.

hojn

okolní

A' polovici

pdou

XIII. stol.

HW.

nadaný, do kterého uvedeni mniši
pešel klášter na ád eholní sv.

Kl.ASlKR V PIVONl.

okolní osady Vranov. Skláe. Újezd. Mnichoves.
Augustina, jemuž
Kramolín, Semnvice, Valtov. Sv. Jií. Mlýnec. Sidlakov. Zdanov
a Dražinov náležely.
i

Pi kláštee vznikla lékárna. ml\'n. papírna, pivovar a but železná.
Mimo to udleno mu právo k vybírání cla. ku kterému úelu vlastní
Dne 17. kvtna 1421 byl klášter Husity
celnici Mnichoves postavil.
domažlickými dobyt a zpustošen. R. 1430 osadili opt eholníci klášter,
byvše sem posláni z Nmecka a Itálie. R. 157.3 shoel celý klášter
se všemi

památkami

i

klenoty kostelními.

Znovu vystaven byl

r.

1595,

jako pevnost zdmi a vžemi opaten. Y téže dob pvodní
kostelík sv. Jana Ktitele, v letech pozdjších zaniklý, ustanoven
kostelem farním. R. 1619 pedali direktoi království eského klášter
Ma.xmilian ze Svamberka.
s píslušnými vesnicemi a pozemky

pi

emž

Ann

která vše cenné odsthovala do Ronšperka.

—
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klášter konventu opt vrácen. Ve válce
po dvakráte klášter Švédy vydrancován a mnichy opuštn.
Nová doba nastala klášteru v polovici XVIII: stol., kdy hojnými stavbami úpln pestavn a znan rozšíen. V roce 1783 pesthovali se,
brati studia svá až dosud v Pivoni konající, do kláštera u sv. Tomáše
v Praze, kde na universit dále v studiích pokraovali. R. 1785 byl
klášter k rozkazu císae Josefa II. zrušen a prodán v dražb za 141.835 zl.
zemskému advokátu JUDru L. Stohrovi, od kterého pešel koupí na
hr. Thuna z Hohensteinu, pána na Ronšperce a r. 1864 na rodinu

Po bitv blohorské však

30titelé

Coudenhoven,
Již z

které náleží až dosud.

daleka pozornost píchozího poutající bývalé budovy klášterní,

nyní na letni sídlo pemnné, mají ti uzavené tyhranné dyorv,
mezi sebou branami spojené. V prvním dvoe stojí kostel, v kterém
až dosud stopy nkdejšího lesku patrný. Pod hlavním oltáem ukazuje

nmž

dle povsti Jindicha III. odpoíval, od ehož pr\'
Stockau je odvozeno. Druhý dvr tvoí vlastni sted
kláštera, uzaven jsa se všech stran jednopatrov\'mi budovami klášterními a portálem (hlavním vchodem) kostela. Uprosted dvora stojí
pkná žulová kašna s dobrou horskou vodou. Tetí dvr obklopen
jest hospodásk\'mi staveními.

se kmen,

na

nmecké jméno

V kláštee bydli nyní fará, kdežto zámecká budova obsahující
30 vzdušných pokoj, bývalých to cel eholník, upravena na byty
hosty. Okolí kláštera zdobí etné soch}' a mohutné staleté
Na dávné obyvatelstvo krajiny okolní pipomínají etné mohyly,
v kterých rzné bronzové pedmty a
malé stíbrné kroužky nalezeny. Z Pivoky vedou pohodln upravené cesty na vrchol Lysé
Hory, skytající jak již z pedu uvedeno, dalekou vyhlídku do ech
do Bavor. Na vrcholu nalézá se malý domek bývalá to strážnice,

pro

letní

lípy.

i

i

s které

za francouzských válek stráž vyhlížela do okolí a pozorovala

píchod

cizího vojska.

Vranovem vypíná se do výše
na jehož západním strmém ostrohu rozkládají se
zbytky hradu Starého Herštein a, z kterého pouze kulatá vž na
bývalý zpsob opevnní ukazuje. Hrad založen byl asi v XIII. stol.
dle domnní od Protivce ze Šítboe, jehož potomci psali se v 1. 1313 —
1318 z Hirschteina. V držení hradu stídali se rychle rzní majetníci.
Tak uvádí se pánem jeho Oldich lantkrab Leuchtenburský Jindich
kníže Ba\'orský, král Jan, který jej prodal biskupm pražským. Roku
1421 hrad dobyt Husity domažlickými a spálen. Zdekem Kolvinem
z Ronšperka dostal se hrad do vlastnictví panství ronšperského. pi
kterém zstal až do XVI. století, sdíleje s tímto osudy, tamtéž vypsané. Po rozmetáni hradu r. 1510 nejvyšším purkrabím Zdekem
Na západní stran Pivon nad

876/72 vrch Herštein,
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Lvem í Rožmilálu prodány zriccniny pánm ze Svamberka
pešly k panství týnskému, jemuž náleží až do dnes.
jdeme-li 2 Pivon k jihovýchodu t/zv. roklí, dojdeme
Skláe, sestávající pouze z 12 ísel na východním úboí
roztroušených. .Milovníkm volného rozhledu doporuuje
piti

odtud na

1.

zv.

pramen Pivoky

ertovou Skálu, kam také
vede.

Od kíže na

z

Pivon

a

ddiclvim

záhy osadv

Škarmanky
se

vystou-

stezka kolem

skále vzt\'eného otevírá se

krásná' pohled na okolní horskv' kraj, a daleko do

Cech

pe-

Bavor.
Sledujíce z Pivoné okresní silnicí k hranicím zemským na západ,
octneme se úvozem nejprve ve Vránové. Minuvše za obcí myslivnu,
,u kapliky", v sedle mezi Heršteinem a Malou Skálou malebné ve
stínu vysokého lesa položenou, po plhodinovém pochodu sestoupíme
do vsi M5'tnice, zvané tak proto, že druhdy, dokud v konin této
íka Schwarzach hranici zemskou tvoila. m\'-to a clo se zde vybíralo.
Za ústím silnice, od jihu z Nemanic picházející, sklání se cesta do
údolí, kde pekroivši zmínnou íku, ostrými zákruty vine se do
obce Seeg, sestávající ze 26 roztroušených stavení, mezi nimiž pila
již r. 1614 jako majetek hr. Bedicha Falckého
se uvádí. Pidržujíce
se stále smru jihozápadního ve tvrt hodin dojdeme poblíže hranic
rozložené osady G ra f e n ri edu. již krásné, lesy vroubené okolí a výtená pitná voda uinily oblíbeným místem výletním, pístupným snadno
silnicí okresní z Ronšperka a z Mnichova n. Lesy.
Místo toto náleží
k nejstarším lidsk\'m obydlím eského Lesa. Když Pemysl Otokar II.
v letech 1266—1276 vpadl do Hor Pfalze a celé okolí liticí válenou
znieno, uchránn jediný Grafenried od úplné záhuby. \' XV. století
v ochranné místo, jehož obyvatelé povinni byli hranici zemskou ostíhati. R. 1706 pov\''šeno na msteko, jež r. 1708 pi úprav
hranic pidleno do Cech.
V roce 1872 prodal statek zdejší svob. p. V^oith z \'oithenbergu
spolenosti nkolika šlechtic, od nichž r. 1874 celé zboží koupila obec.
patronem kostela sv. Jií. r. 1758 vystaveného. \' míjež tím stala se
st jest pivovar, tšící se hojnému odbytu výrobk sv\'ch. K politické
obci zdejší náleží ves Anger s Grafenriedem na stran západní úzce
souvisící, dále zmínná již osada Seeg a 2 /^ct na sever od této vzdálená osada Haselberg pi okresní silnici nad Schwarzachou ve výši
542 m položená a kolkolem vysokými horami obklopená. Až do roku
1888 stávala zde sklárna výrobou zrcadlového skla se zabývající. Xa
b\'valé pilenní osady té k Bavorsku pipomíná až dosud ást les
název v ,Xmecku" nesoucích, kdežto opaná strana na levém behu
Schwarzachu titulem .v CechácIC oznaena. Od Haselbergu táhnou
se v délce 2 km roztroušené samoty až k malé osad Franzbrunnhútte, v kotlin úboími Heršteinu a Hauselbergu úpln uzavené, kde
i

pemnn

i

rozpadávající se drevénv' lesní

zámeek

spatiti

možno.

Xa východ

odtud položena

svdí

jest

osada Kreuzhiitte, kde zbytky skláren a bru-

prmyslu, který kdysi domácímu lidu slušné
obživy poskytoval.
Postupujíce z Franzbrunnhiítte dále k severu, pijdeme vozní cestou do vesnice Neid pi^i rozsáhlé hrabécí obore položené, odkud pes
samotu Schnagenmijhle a Friedrichshof sestoupíme do farní
osady Waier, kterou okresní silnicí z Hostouné do Schwarzachu prochází.
K Wairu piškolena jest na západním výbžku Lysé Hor\'^ ve
v5'ši 744 m roztroušená víska Rindl, v které nkteré domy tak položeny, že se stech spadající dešové vody odtékají na jedné stran do
pítok Labe a na stran druhé do pítok Dunaje. Ne
vysoko
položeny jsou
okolní vísky Pfaffenberg, Putzbchl a Barn
stein, kde se dvorec a myslivna nalézá. Odtud hrabcí oborou záhy
stihneme pi samé hranici na Zlatém potoce položenou osadu Schwarzach, ítající 104 obyvatele. Stavení vesms byla po požáru r. 1899
síren

o stupni

mén

i

z

kamene znovu vystavna,

vtšinou

jen ze

deva

zvláštnost to v kraji zdejším,

se budují, neobvyklá.

Jest zde sídlo

kde obydlí
c.

k.

po-

štovního a celního úadu.

Nad Schwarzachem zvedá se na stran eské návrší, ozdobené
loveckým zámekem, zvaným Dianahof, r. 1819 na míst vyhoelého
dvora postaveným a hr. Coudenhovovi náležejícím. Ku zámeku druží
se kaple sv. Krištoa, v

r.

1825 od svob.

p.

Krišlofa

z

Wiedersperg

vystavná. Idylicky položené toto zátiší ladným svým seskupením a
krásným okolím mile psobí na píchozího, jemuž v odmnu za námahu podniknutou dostane se hojné odmny pekrásným rozhledem
do okolí. Na úpatí návrší pozornost poutá devorubecká víska Unterhútte, ítající 39 obydlí. Obyvatelstvo živí se jednak pracemi v leStatnjší muži odchází na jae do Bavor
sích, jednak krajkástvim.
a Saska na práci, odkud v zim vrací se s úsporami docílen\'mi zpt.
Obydlí jsou vesms malá a peplnná. tvrt hodiny odtud leží ves

Oberhútte,

Ob

ítající 26

domk

a

1

myslivnu.

osady povstaly z b5'val\'ch sídel skláského prmyslu. Ve
stedu mezi obma nalézá se nejmladší nov povstalá kolonie v eském Lese zvaná Paadorf, jejímž zakladatelem jest sedlák píjmím
Václav Paa.
Vrátivše se odtud zpt pes Haseiberg do Pivon, k poznáni ješt
míst na východní stran pásma Pivoského položených navštívíme
pedevším na svahu Lysé Hory ve výši 760 m položenou ves Hirschsteinhausel též Gibach t zvanou; odkud od školy otevírá se daleký rozhled po horách Sumavsk\'ch, do eského- Lesa a celého okolního horského kraje. Minuvše na hebenu pásma pi kižovatce cest
položenou osadu Jung rindl též pod jménem Brandháuseln známou,
sestoupíme po horském úboí do Sezemína a Naetí na, nad nímž
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vábí nás k sob starobylá osada Hora sv. Václava s kostelem již
1384 pipominaným.
býval zde hrad, jak zbytky zdi a val

Pvodn

r.

r.
1432 Bohuš z Tasovic. Západn odlak o v, itající 45 išel, k niž náleži
Bily Mlýn,
umh-m chovem pstruh známý a na stran v\'chodni v úvalu horském stulenou ves Drah o ti n, z niž vracime se do nedalekého Ronšperka z potulek svj^ch po zajimavém okrese tomto zpt, bychom poznali ješt ti^etí, k okresnimu hejtmanství Horšovo-Týnskému pináležejici okres Hostouiský.

dokazuji, jehož držitelem byl

tud živíme ves Si d

i

Karel Liebsdier.

LXXIX.

OKRES HOSTOUSKY.

Okres ten zaujimá 403 nf a itá 15.676 obyvatel, usazenj^ch
v 36 politických obcich a 2039 domech. Kdežto v okresu ronšperském
nejvtší dil pdy zabírá les a teprve na miste druhém role. jeví se
v okresu hostouském pomr obrácený. Též výmra luk a zahrad jest
daleko vtši jak v onom, svdící o píznivjším stavu pdy, jak to
poloha okresu celého sama sebou pináší.
Hranice okresu hostouského uzavírá na západ hranice zemská,
na severu okres tachovský, na východ horšovo - týnsk\'' a na jihu
ronšperský. Jak již pi tomto uvedeno, postupuje pásmo Bernštejnské
na západ podél zemských hranic z okresu ronšperského dále k severu
až k Eisendorfu, dosahujíc nejvtší výše horou na Rovin (859 m).
K této druží se o 10 m nižší hora Ples (789 m) a horstvo v okrese
pedchozím blíže popsané. Na stran severozápadní jeví se nám v ob1

rysech dosti mohutn\'ch horstvo náležející k pásmu Pimdskému a dosahující H o c h w a d e m 625 m,
r k o u 646 m, Niklasbergem
736 m, ernou Horou 660 m. Východní ást okresu prostupují vrchy,
jichž výše pohybuje se mezi 450—600 m.
Takka stedem okresu protéká Radbuza, jež u Schwanenbriicklu
vstoupic na pdu okresu hostouského, odtud sesílena vodami nkolika
rjfbník až k Smolovu smrem severním v hlubokém údolí horském
se ubírá, kde zahýbajíc k severovýchodu, u Blé zcela na v\''chod
vody své obraci.
Za Tašnovicemi opouští Radbuza hornaté území rulové a protéká
až k Horšovu Týnu v obvodu prahorni bidlice krajem nepatrn zvlnným a jen ásten zalesnným. Pítoky Radbuzy v okrese hostouském jsou: potok KarIovsk\>, který na hoe Ples pramení a u Smolová do Radbuzy ústí, potok Weierložský, tamtéž vody odvád1
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Bezdko \'^ský, jehož vrchovišté až pod Pimdou hledati
Újezd sv. Kíže ústící potok
a d \v e h e r s k ý, který
v lese zvaném „Engelholz" pramen}^ své sbírá, u obce Hledsebe hlubokými tnmi protéká a zárove rozhraní mezi útvarem prahorním
a bidliným tvoí, dále potok Holubeský, u Svržna pout svou
ukonující, potok Starý, jenž pod Mušnou z les vybíhaje, zprvu

jici,

potok

W

dlužno, v

1

i

jméno Zlatý potok nese, potok Mlnický, na Pfaffenbergu vody
sbírající, potok S a t n s k ý, v Sedmihoí vrcholící a konen potok
Mednický, z rybníka v obci Medné do Radbuzy vody pebytené
1

i

svádjící.

Prvními osadami, s kterými se pi v\'chodních hranicích okresu
Hostouského setkáváme, jsou Polžice a Srby, v širokém luinatém
údolí Radbuzy položené. V poslednjší osad nalézá se kostel sv. Jana

ku kterému roku

Ktitele,

Krom
smrem
nand

Ped

1744

mlyná Jan Schirmer

základ položil.

Radbuzy dále
mineme v právo v údolí položený Ferdipila díví z okolních les pro obchod spracuje.

kostela jest zde škola a 3 mlýn\^

Sledujíce tok

severov\'chodním.

stal, kde knížecí

vysoká pec, která též sloupy ku hrobce knížecí
Za Ferdinandstalem procházíme záhy osadou
Vítaní a v další pl hodin Stítarý. Ped poslednjší pozornost
naší poutá na levém behu Radbuzy na ostrohy horském ve výši
464 m blající se kostel sv. Vavince, obehnaný valy a píkopy. Dle
nález, v okolí kostela vykopávkami docílených, stávala zde již v dobách prvého osídlení rozsáhlá osada a pohanské pohebišt. Rozhlížejíce se od kostela k jihu, zíme ve vzdálenosti 2 km táhlý hbet Slatinského lesa, pod nímž leží úpln ze deva vystavená ves Slatina,
bývalé vladyí sídlo s tvrzí, na jejímž míst nyní dvr postaven. Ve
smru na sever sleduje zrak náš osady Tasovice, Oplotec, Libosvary a Vidíce, již k Sedmihoí piléhající a na západ v poíí
Radbuzy stulené Hasatice, nad nimi položenou ves Mirko více
lety stávala zde

Anny

u sv.

a o

nco

dodala.

dále

jest prastaré

Mlníce,

sídlo

V

Dobrohost sedli.
se zachovaly,

Šetbo

ítající

šlechtické,

XIV.

náležející

stol.

na

dom a 317 obyvatel.
nmž v roce 1245 Kunrat

51

byla zde tvrz,

Dobrohostu

z

Ves
a

r.

tato

1291

z

které až dosud zbytky

Mlníc,

jemuž také Valtíov,

a Újezdec patil. Zdejší kostel sv.

Jilji

pipomíná

se

již

v

r.

1370

jako farní.

Vykroivše
ti

ze Štitar okresní

silnicí

dále k západu, stihneme za

tvrt hodiny msto

HOSTOUN,
telegrafního

stedisko státních

úadu, lékárny a dkanství.

úad, notáství, poštovního a
Úady knížecí umístny v zámku

v moderním slohu postaveném, jehož pouze jedna ást hrubého zdiva,
zbytek to bývalé vže hradní, na pvodní tvrz pipomíná.
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pikojj, nedávno zavezených, utvoen pkný sad.
roku 1384 jako farni vedený, v nynjší podob pochází
z roku 1877, kdy po požáru, kterým vtši ást msta zniena, znovu vystavn. LJvniti^ jest rada obraz ze XVII. sto!., nákladem Protivy ("ernína
z Chudenic opati^en\'ch. Zvony ve vži oznaeny daly 1403. 1536 a 1562.
Hostouii založena od vladyky, který se nazýval Hostún a poprvé
v roce 1238 se pipomíná. V letech 1361 — 1378 byl majitelem zboži
Protivec z Mutnína, v kterémž rodu zstalo až do válek husitských.

Z

b\'val\^ch

Dkanský

kostel,

již

V

roce 1499 doslal se v držení Hosloun Kryštof z (íulštcina, jehož
nástupce Jií hrab z (íulšteina potvrdil r. 1598 svobody msteka a
ponvadž se Nmci z vesnic od Pimdy do okolí Hosloun tlaili,
naídil, aby do úadu konšelského jen eši dosazováni byli. by pe
a nálezy jen jazykem eským inili a nmeckých pí ani neslyšeli
aniž soudili. Po jeho úmrtí r. 1,S98 Hostou a Svržno pevzal Jindich
Lorenc z Gulšteina. kterému pro úast v nepokojích r. 1618 jmní
všechno zabaveno a on sám na Zbiroze r. 1622 uvznn. Hosloun
zmocnil se téhož roku Karel z Lichtenšleina, který ji ihned prodal
Zdekovi Vratislavovi z Alitrovic na Mníšku, od nhož záhy pešla na
Kristinu ernínovou. Manžel tlo. Protiva ernín z Chudenic, bydle
na Hoslouni až do své smrti r. 1634. peoval o udrženi jazyka eského
v mst, ponmeným okolím siln ohroženého.
i

Roku

1636 prodali

ddicové

eených manžel Hoslou

Svržno, Slatinu a Mlníce Adamovi
k panství Horšovotýnskému pipojil.

s ni stalky

jenž

je

HOS T O U

.\.

hr.

z

a spojené
Traulmansdorfu.

—
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popisu Hnsloun zmínná osada Svržno položena jest od
na stran severozápadní ve vzdálenosti 2 km. Již v roce 1233
stávala zde tvrz, na které se až do roku 1603 bydleti mohlo. Táž do
polovice XV. století byla sídlem pán ze Svržna. Po vystídání rzných
držitel pipojena zaátkem XVI. století k panství Hostounskému.
Nyní jest zde pouze knížecí dvr a myslivna. Ze Svržna rozbíhají se
okresní silnice do všech Vyv smr. Sledujíce silnici na sever k hranici okresu a odtud dále do Boru vedoucí, stihneme nejprve osadu
Holube, již od roku 1544 jako zboží Hostouské vedenou a o nco
dále k úpatí erné Hory pitulenou vísku Skaez.
Silnice na jih pílící, vede do msta Hostoun, kde se dlí. Jedna
ást vede mírn zvlnén\''m krajem pi zachováni pvodního smru, do
Ronšperka; druhá, odboující k západu, prochází v 2. km stedem pra-

Pi

msta

starého zemanského a hornického

ode dávna

tvrz, která

msteka Mutnína.

I

tu bj^vala

pozdji pestavna v zámeek, který však r. 1751
že z nho jen kus zdi na pokraji rybníka na

vyhoel a spustí tak,
nynjší doby se zachoval.
Požárem een\'m vzal}' za své

veškeré doklady historické
horách mdných. Pvod iMutnína hledati dlužno kolem
r. 1174, kdy od Mutiny snad z Bukovce založen.
Povolení k dolování
udleno bylo nadáním královským roku 1532 panu Vidršpergárovi
z Vidršperka. Doly zanikly ve válce SOtileté, kdy majitelm jako horlivým katolíkm od Švéd mnoho píkoi bylo zakoušeti. Zasypané
zbytky štol spatujeme až dosud smrem k Horušicm. Nyní živí se
obyvatelstvo rolnictvím a krajkástvím. Na námstí kostelním kolem
farního chrámu koruny své rozkládají staleté lípy a kaštany, jež pekvapí svou mohutností každého píchozího. Na míst b\'valé hbitovní
kaple za mstem zvedá se n\'ní kostel sv. Šebestiána, který v roku
1813 od ruského vojska doznal znaného spustošení. V dob té zanikl
úpln kostelík sv. Erasima u nedaleké samoty Erasmus až dosud
zvané postaven\'\
Z Mutnína okresní silnicí, dosti prudce stoupající, dojdeme za
pl hodiny do Be zvrova, vsi na východním svahu hor Pivoských
rozložené, kde druhdy pi tvrzi býval dvr zemansk\^ Vystoupivše
známou silnicí na hbet pásma horského (669 m), zíme ped sebou
na stran západní Mal}' Hoín, nížeji Velký Hoín a samotu lesní
Lo h, která za dívjších dob byla útulkem lidí pochybné povsti. Odtud
silnice sklání se do údolí Radbuzy, od Fridrichshofu k Schwanenbrucklu spchající, kam
my odboivše se silnice, stihneme nejdíve
osadu Allhiitten, jejíž obyvatelé hlavn krajkástvím se obživují. Za
dívjších dob stávala zde sklárna první toho druhu v eském Lese.
Jdouce po toku Radbuzy dále k severu, dojdeme záhy vesnici Schwanenbrckl, jejíž ze deva po nejvíce vystavné domky jsou malebn
o zdejších

i

i

-
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V Údolí. vvsokNTn lesem kolkolem obklopeném, roztroušeny. Jméno své
dle povsti obdržela osada ta od mstku, u kterého labut, pi bývalém
zámeku zdejším chované, krmeny bývaly. Sklárny, druhdy v plném
rozkvtu se nalézající, zanikly
zde úpln.
Se Schwanenbrucklem sousedí osada N e ú b a u. na západním
i

úboí Liší

Hor)' založená.

Jdeme-li ze Svržna silnicí okresní, proti toku Radbuzy na západ,
zjeví se nám po pl hod. pohodlné chzi za ernou Horou ukrytá ves

Újezd sv. Kíže v Chodech, nebo-li Svatý Kíž, jak nyní dle
nmeckého (Heiligen Kreuz) krátce se nazj^vá. Ves tato od pradávných dob patívala k panství Pimdeckému a obyvatelé její, jakož

Pimd

jiných blízkých vesnic byli Chodové, poddaní purkrabím na
a zavázáni k týmž povinnostem, jako Chodové Domažlití. Po rozprodání panství Pimdeckého r. 1596 pešli v poddanství Volfa Jáchyma
Lamingera z Albenreutu, jehož potomek prodal r. 1678 Sv. Kíž obránci
i

Kašparovi Zdekovi Kaplíi ze Sulevic. Ddním pešel statek
1796 na Kotze z Dobrše. Kostel sv. Kíže byl již v r. 1.384
farním. Zámek, kolem nhož rozkládá se pknx' sad, vystaven byl

Vídn
zdejší

r.

zmínným Volfem Lamingerem z Albenreutu.
Od Sv. Iviže na jihozápad pi úpatí hory Haselberg, taji se nepatrná viska stejného jména. Ve. smru v5'chodním ní do výše 591 m
vrchol zmínné již erné Hory, skytající dalek>' pohled na okolní
kraj, zvlášt k Pimd, na -Sedmihoí, k Horšovu T\>nu, Dobanm,
k Plzni, na Šumavské velikány a hory Pivoské a Bernštejnské.
i^okraujíce v cest své po
dále k západu, po A

okresní

silnici

proti

loku

Radbuzy

km pochodu dojdeme do

BÉLÉ, mstyse po obou bezích líadbuzy v údolí malebn rozloženého a jako letní sídlo znan oblíbeného. Nmecké jméno Weissensulz odvozeno od toho, že z kyselky za poasí suchého dosti vydatné,
jinak ale vodou spodní a deštovou rozedné, za dívjších dob sl se
vypaovala. V míst jest farní kostel, poštovní a telegrafní úad, dvr,
pivovar, 3 mlýny a továrna na krajky, jejíž výrobky tší se hojnému
odbytu v Nmecku a v Americe. Blá vznikla asi již pi založení
hradu Pimdy, ku které tak jako okolní krajina náležela. Osudy její
až do doby novjší jsou proto tytéž jako u Újezda sv. Kíže vylíené.
Na msteko pov>'šena r. 1876. Farní kostel v nynjší úprav pochází
z r. 1826, kdy po požáru svob. panem Václavem Kotzem z Dobrše
znovu vystavn a krásným mramorovým oltáem opaten. Ve vži
umístné ti zvony pochází z dílny pražského zvonae Karla Bellmanna.
Severn od Blé v údolí potoka Bezdko vského leží vsi Teni ešná a Bezdko v. Prvá má 52 dom, kapli a obecnou školu.
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V

poslednjší jest 74 stavení a 422 obyvatel. Kráejíce z Blé proti
toku Radbuzy dále na západ, dojdeme pkným údolím do Smolová,
kde k návštv zve nás s obou stran vysok5'mi horami a hlubok\'mi
lesy uzavené údolí potoka Karlovského. v jehož stedu rozkládá se
malá osada zvaná Karlbachhútte, kde až dosud jedin udržely se
v plném chodu sklárn\% hlavn na v\'robu zrcadlového skla zaízené.
Vrátivše se ze Smolovce opt na okresní
roztroušenou vísku Weierloch, dále samotu

MO.ST PRES

RADBUZU V

mineme nejprve
Bárentanz, sestáva-

silnici,

BELE.

z myslivny svob. pana Kotze z Dobrše, dále za kižovatkou cesty
po levé stran rozloženou vísku Rubstein. až konen tsn pi

jící

hranicích zemsk5'ch stihneme

msteko

EISENDORF, — ítající 208 dom, seskupených v délce
km po
obou stranách silnice, z nichž vtšina po požáru r. 1898 znovu v\'stavna byla. V míst jest farní chrám z r. 1744, zámek z býv. panského
domu postavený, c. k. celnice, poštovní a telegrafní úad, parní pila
a dvr, k nmuž
velik}' rybník pináleží. Osada zdejší jméno své
obdržela od železných dol, v nichž až do r. 1871 ruda se dob5'vala.
Od tch dob, co v hlubokých lesích založena, pináležela k hradu Pimd.
R. 1601 odprodána Janovi Valdfoglovi z Loiomilu, který tu zmínný
panský
postavil. Vnuka jeho Kr\'styna Albínova prodala cel}'
statek r. 1608 Janovi Sebestianovi Perglárovi z Perglasu, kterému však
již r. 1620 pro odboj odejmut a postoupen Volfovi Vilémovi Lamingerovi z Albenreutu, který jej k Újezdu sv. Kíže pipojil.
I

i

dm

-
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Osada na msteko povýšena r. 1905. Vedle kostela a zámeku
pozornost píchozího poutají tak zvané Tilleovy náspy, na konci
steka však na území již bavorském až dosud dobe zachovalé a z 30tileté války pocházející. Ubírajíce se z Eisendorfu podél hranic zemsk\'ch
k jihu. octneme se u vísky Franzelhiitte, na západním úboí hory
les v hlubokých lesích ukryté. Cil\' potek v údolí sbíhající, po tvrthodinné chzi pivede nás k samot Eisendorfhiitte ze sklárny
a nkolika stavení sestávající. Odtud pohodlnou cestou dojdeme za
a d d o r f. v které lesní zámeek barona Kotze
pl hodiny obce
z Dobrže se nalézá. Bud z Walddorfu, aneb pímo z Franzelhutte podniknouti možno výstup na horu Ples (789 m). na jejímž jihovýchodním
svahu položena stejnojmenná osada s kostelem, v r. 1907 na míst
devné kaple v\'Stavným. Obyvatelstvo horského tohoto zákoutí
jest velmi chudé. Jedinou jeho polní plodinou jest oves. Domky veškeré jsou hust obydleny, takže v jedné svtnici bydli 2 — 3 rodiny,
jež dle áry kídou na podlaze uinné o užívání nevelké prostory se

m-

W

1

Plesu pes Wenzelsdorf, samotu Strasshutte a Janské
sestoupíme do údolí Radbuzy, odtud pes Hoín. Bezvrov a Mutnín vrátíme se do Hostoun a k trati železniní, jež v krátkém ase
dopraví nás z krásného, dosud však málo známého a ocenného kraje
zdejšího, ku hlavní trati v Domažlicích.
Kare/ Liebsdier.

dli.

Z

hut

LXXX.

OKRES PEŠTICKÝ.

Sestupujeme-li od severu po silnici Plzesko-Klatovské u nejsevernjší vsi okresu Chluman, spatujeme obraz netušené krásy ped
námi silnice svažuje se mírn ku okresnímu mstu Pešticm ve vzdálenosti 1'/;, hodiny cesty ze stromoví vystupujícímu, v právo na podkladu nerovném prmrné výše 400— 500 m mírn zvlnný kraj, který
teprve v dálce nkterými vrchy v západní ásti okresu u Merklína se
vyvyšuje, v levo však hned nad ekou Úhlavou. k východu, mohutn
výše 600 m se vznášející podélné hbety a zalesnné kupy zaaž
:

o

rozhled v tu stranu. I k jihu. odkud eka Úhlava
zíti jen údolím jejím v Klatovsko: po obou
stranách svírají tu tok její mocnjší zvýšeniny. žo pravdpodobn se
zdá. jakoby z dob pradávných spojené tylo behy byla prorazila po-

mezující

k

nám

nám všechen

se ubírá,

možno

zdji královská lato eka Suma\ská.
Rozhlédneme-li se blíže po kraji ped námi ležícím, shledá\áme.
že hned nad Chlumany v levo snižují se odnože hory Stáhl avy

k jihu ku Dnešicm a Pešticm, nesouce zárove
k západu geologické rozhranní pizeiské pánve od jižní a východní
pánve silurní slíedoeské palaeozoické kopiny, která až témi^ do
poloviny sousedního okresu Xepomuckého zasahuje.
Podobn od Chluman v právo oste se r\''sující horaSv. Kíže
jinak \' rabi na na Slodsku vysílá k jihu do Pešticka hory a hrky
krásn\'-ch tvar s nádhernými lesy jako jsou Paní hora 480 m,

(522 m) k západu

i

POD MLVNLM V PEŠTICÍCH.

er

V vrch 483

m

a

S

koika Myf
Hrka

502

/n,

dále nad

samým

m-

(478 m), Stíbrníci zvaná, jejíž
stem Merklínem vystupující
dolování byly a za ponevalného
pedmtem
dob
nedávné
útroby v
tokem Merklínským od západu schylující se ,Vytuna% odboka to
severn odtud v okresu Stodském rozložené podélné hory Trn 502 m.
Jihozápadn Merklína je u vsi Bukové Smrí 482 m, a jižn mohutná hora Srní 531 m malebn v hlatích rybník pod ní rozložených: Merklínského a Kaerny se odrážející. Jižn Srní hory setkáváme se s pedními zvýšeninami Chudenické kopiny prahorní. která
teprve na Chudenicku a v okolí Kout u Domažlic vrcholí. V okresu
peštickém jsou to jen nízké kopce málo nad okolní terén vynikající,
to na jihu a jihoz nichž jediná Radlice výšky 598 m dosahuje. Za
východu hranic mocnjší zvedají se hory jako mohutni strážci proti
í
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B-

Území okresu Klatovského. Je lo táhlým hbetem se vzpínající
ili Rycej, soused jeho Béle 708 m a jen prohbím od tohoto oddleny Tu hoši 598 m, jehož vrchol z dob pradávných trojím

leov
objat

speeným

valem.

náních, že býval oním

nm

práv

boj Sámových

pisce Fredegara za

.Tugozczem"

O

vypráví

hradem Wogastisburgcm
s

se v

mnohých

pojed-

burgundského letoFranky, anebo že byl oním
u

ze zakládací listiny biskupství Pražského.

Severovýchodn

hora Stemší .541 /n (jinak nesprávn
Stramchy) a nco málo k severozápadu skupina kopc zvaná Knžhora, která nejvtší vN-še u vsi Lhovic na hranicích Klatovských

Tuhošl

široce rozkládá se

Sti^íbrnicí

.538

m

dosahuje.

Na druhém behu eky Úhlavy
Zajímavým zjevem zempisn\'m
vsí

Bezím — zvaná

Buí

je

tu

(6\Am).

zcela jinaké jsou

pomry

horstva.

—

zvýšenina nejmohutnjší
nade
jenž jako mohutn}'- kmen horský

potk

rozvodím etn\''ch
a potok v rzné strany se rozjednak .horsk\'m uzlem" menších ovšem rozmr, z nhož
pásma pahorkovitá a hbety paprskovit vybíhají, z nichž nkterá
v okres Peštický zasahuji. Tak severn nad ekou Úhlavou na hranicích okresu ku Blovicku vidíme zvýšené strán Hájska .519/n konícího nad Dolní Lukavicí kupuvitým kopcem Zlínem (380 /n), zajímavým bohatosti kvteny. Protjškem Hájska pes potok Divok\' jest
táhlý hbet S t žo v a (5l9m) a dále k jihu Ticholovec (480 m)
opádaný dávnou bájí o svtci benediktinském.
V\'-chodn Hájska v okolí eneském Knžská skála (.559 /n)
a Vejslavka (40! m) jsou jako pední stráže vrchu Kožichu (581 m),
jehož bok východní zdvižen ješt adou skal buližníkových vvaných
ertovo bemeno 5,50 //z. Jihozápadn Kožichu rozkládá se ješt
Hájek 585 m a nco jižn nad Újezdem Nevrná 512 m a opodál
jednak

je

bíhajících,

i

í

v lese k jihov\''chodu mohutné buližnikové

smrem

Skály

559 m.

Od Nevrné

severozápadním dostaneme se silnicí aerární nejsnáze na kupovit5^ vrch J Ind ín 521 m. jehož vrchol v dobách pedhistorických
opevnn byl speen\'mi náspy. Protjšek Jindina tvoí ada skal buližníkov5'ch, na nichž u v\'ši 490 m pedhistorick opevnní, pozdji
pak koncem XIII. století hrad Skála zízen byl.
Jiné pásmo Buské hory táhne se jižn Slašova a dále na západ
z nhož mnohé zajímavé chlumy a vrchy do rzných výšek se zvedají.
Jsou to nad Stašovem Chlumec 613/7?, od nho k severozápadu Smet 510 m. Stará pec 585 m, dále Hradišt 568 m (nyní
pouze HoK' vrch), pak Lužsk hbety, které nade vsí Vlím v návrši podélné Velký les (561 m) zvané se kupí.
I
zde spatiti lze
ady násp z kamene, které objímaly z v5'chodní strany zajímavý
vrch, ježto k západu píkrými skalami na pekot strmými (25 — 30m)
pirozen opevnn byl. Od Lužských hbet odbouje u Mína ada

—

Pahork

495

-

nejvíce pustých plných kamene.

Jest to

Boanv

vrch

Hrka

nim Planá hora (530 m) a
(545 /«), ponkud k západu zalesnn \' Rudický vrch (506/72) a Mekovská skála
(518/72). Pokraování její jeví se ve skále nad vískou Kalištm (513/72),
nkdejším to sídlišti lidu, jemuž náležejí mnohé mohylj' z doby bron(506/72), za

s vylíeným práv pásmem jest konen ono,
zaíná a v kterém dosahuje Hora 476 m^
Haškovec 488/72, kželovitý Ptín 573/72, Hájek 472 m a Mlází
557 m. Na severozápadním svahu poslednjšího ped nkolika léty
rozkopány byly etné mohyly.
Okres Peštický mající podobu nepravidelného ptiúhelníku protéká od jihu z Klatovska královská Ú hlava, která do okresu vniká
u erveného Poíí pod svahem Stemší u výši 363/72 nad moem,
tee zvolna ku Jinínu, Dolním Nezdicm a kol Lužan ku Pešticm,

zové v

okolí.

Soubžné

Mína

v>'chodn

které

Dolní Lukavici a ku Snopoušovu, za nímž u výši 335 m okres Peštický
Tokem svým rozbrázdila Uhlava okres Peštick5' ve
opouští.
bez mála stejné polovice: západní a východní, které jak již bylo eeno,
od sebe se rzní co do rozlohy vertikální. Pi prvním
vplynutí v okres pijímá Úhlava potok Tebetínský z okolí
ína, Radkovic a Bíluk vodu sbírající: za ním pak soubžn tekoucí
potok Jiní nský (též Jinský) z okolí Malince a Kbel. jehož spád
vody je prudší než pedešlého. U Pichovic pipojuje se k tlhlav
potok Šipka, jenž nabývá peasto rázu rvavé b\'stiny. Pod Rad-

dv

znan

M-

nmu

potek od Dolc. Oba tyto poJindínem pitéká k
toky byly následkem povodn ze dne 16. kvtna 1889 v novjší dob
regulovány. Ješt severnji vtéká do Llhlavy z okolí Reneského pod
kovici za

vrchem Kožichem potok Divok\'.

V západní polovici okresu všechna voda stéká v potok Luní
Merklínka zvaný), na Novokdysku vrcholící, který pod Srní horou do rybníku Kaerny (14 Aa) spljvá, aby po krátkém toku na sever
rybníku Merklínskému (24 ha) vodu svou pedal. Odtud smrem severovýchodním vine se kolem dvora Bijedelského dále k Celákovu, kde
okres opouští, naež za nedlouho do Radbuzy u okresního msta Stoda
se vlévá. Luní potok pijímá na jižních hranicích okresu potky:
Petínsk5' a Chenický a u Merklína potok Bikovský, ku
kterému pipojuje se u Otšic z okolí Roupova od jihovýchodu by(též

potek Roupovský.
Soubžn s potokem Luním

stejší

Dnešic,
který

Oplot

za

a

krátko

Sobkur vodu svou
míjí

ubírá

se

sbírající

nco východn z okolí
potok
ti nský,

ern

okres a pode vsí Vstíší v okresu Dobailském

rovnž do Radbuzy se vlévá.
Rozmanitou nadmoskou polohou okresu a nestejným množstvím
les podmínno jest rzné podnebí; chladnjší, drsnjší jest v okolí

- 496Merklina,

Rcne,

Libákovic, Vlci, Kališh"-. prosticdni

je v údoli

1-uOního

potoka a v okolí Kbelském, mírné pak v údolí Uhlavském u Peštic
a Lukavice Dolní. I vegetace prospívá v údolí Uhlavském o 10—14 dní
díve než v jiných polohách. Dešt nejastjší jsou západní a jihozápadní; zvlášt zlé b\'vá mrano .,od jezera" (t. j. od jezera erného
na Šumav), které obvykle mohutnou boui nad krajem Peštick\''m
v Pešticích 536 mm.
sebou pináší. Vody spadne
Obyvatelstvo okresu Peštického zamstnává se ponejvíce zemvzdláním a s tím tsn souvisícím chovem dobytka. Piinním i)okroilvch hospodá zavádí se skot simenský a rationelní hospodáství
píkladem rolnictvu. Rolí
na velkostatcích je velmi dobrou poi)idkou
70 11 07 ha, luk 2367-14 ha. les 7917-63 ha. pastvin
je na okresu
1596'06 ha. Celková rozloha okresu Peštického jest 306-55 km-.

prmrn

i

1

kter_ý 2113 km'
Pešlický 517-68 km' a adí se co do

S okresem Nepomuck\>m,
tický okres

mí,

zahrnuje polina 50 místo

velikosti

mezi okresy politickými království eského. \' 59 obcích katastrálních
napoítáno roku 1900 26.321 obyvatel, v nichž pohlaví ženské o 435
obyvatel na
km'-.
osob pevládá. Prmrná lidnatost je

U

1

PEŠTICE, sídlo c. k. politické správy pro zastupitelské okres}'
•Pešlický a Xepomuck\'. rozkládají se na levém behu eky Úhlavy
jednak v rovin, jednak na severním svahu výšiny, na níž dkanský
kostel Nanebevzetí P. Marie nádhern se vznáší. Jinak bylo v dobách
dávných! V místech kostela bývalo do poátku století XIII. sídlo lena
mohutného rodu Drslavic (s erbem trojíí), v celém kraji daleko rozvtveného.
ského;

král

Václav pak

zamnil za ves Proboštov

micku

nmž

a

rodu toho. Svatobor, vdomu u mostu PražiMaltézským 21. ervna 1238

Ped rokem 1238 poslední len
ádu Maltézskému a

noval Újezd Peštický

Újezd

vnování
pidanými ješt

toto
s

jeho

dvma

Peštický daroval .kostelu

vesnicemi na LitoFrantiška v Praze,
bohu sloužila." Klášter
sv.

bohu zaslíbená sestra jeho Anežka
však prodal ješi téhož roku Reinherovi, benediktinskému
opatu Kladrubskému, jenž záhv na to i)ikoupil Dnešice za 3(X) hiven
a vymnil Újezdu P^štickému blízkou ves Snopoušov od kláštera Pomuckého za vzdálenjší vsi své Radechov a Pertoltice. Za válek husitských msto utrplo pemnoho. Roku 1421 král Sigmund dal je
v zástavu pánm z Ryžmberka: njakou však ást zboží a proboštství
podržel si klášter a držel je až do zrušení svého roku 1785. kdy bhem
let rzní páni po Ryžmberských tu se stídali. Za Rudolfa II. roku 1578
byly Peštice Benediktinm odaty a uinny jsouce statkem komorním, vtleny byly do desk zemských .Michalovi špánovskému z Lisova
na Pacov a Vožici, císaskému radovi. Pozdji objevuje se tu pánem
Petr Vok z Rožmberka, pak až do roku I6.S2 páni Švihovští z Ryžm-

v

tento

berka, kdy

satkem

Lobkovic.

Roku

dostaly se

prodal

1705

497

-

hrabatm

z

Bubna

a od tchto rodin
opt klášteru

rod ten statek Peštice

zl. a tak stal se tento klášter podruhé maPo zrušení kláštera pejala statek náboženská matice,
koupil roku 1812 Hugo Damian Ervín hrab ze Schonbornu,

benediktinskému za 75.000
jitelem Peštic.

od niž

jej

z nho uiniv.
Msto Peštice záhy vyvinulo se
jako podhradí u ves trhovou, výhodn položeno jsouc pi zemské
stezce a pozdji pi silnici z Plzn vedené. Roku 1519 nabylo práv
mstských pízní Jindicha z Ryžmberka pi dosti písném poddanství.
Z roku 1529 datuje se peetidlo mstské stíbrné a z r. 1552 peetidlo
mosazné. Z t doby pochází také znak mstský. Dokud pamti sahají,
zhoubné požáry postihly msto roku 1590, 1594, 1643, 1690 a 1784.

fideikomisní panství

Nejvtší požár zuil

hoela

radnice,

27.

záí 1807 a záhy na

pivovar,

poplužní

dvr

to 23.

a 86

íjna 1810, kdj^ vy-

dom

se 16 stodolami.

Peštice ítají nyní 402 ísla popisná, v nichž bydlí 3313 obyvatel,
poet ísel obyz nichž je 3205 katolík, 102 židé a 6 evangelík;
vatel bhem 100 let se skoro zdvojnásobil. Jsou sídlem c. k. státních
i

samosprávn^ch okresních úad, pošty a telegrafu, stanioe státní
dráhy Plzesko-Eisensteinské, okresní hospodáské záložny, mstské
spoitelny a lékárny. Mimo to je zde pivovar, lihovar, parní mlýn, cihelna, sladovna velkostatku a soukromá bratí Freund a veejné jatky.
Svenský statek Peštice se vsí Žerovicí a dvorem poplužním, patící
242"42 ha.
Školy obecné,
ku velkostatku Dolno-Lukavickému,
mštanské a prmyslová pokraovací peuji o vzdlání dorostu. etná
živnostenská spoleenstva a spolky starají se o stránku politickou,
vzdlávací a dobroinnou.
Význanou stavbou — již rovné neshledá se le v Plzni
jest dkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie,
a v Klatovech
který postaven byl roku 1752 Benediktiny Kladrubskými na míst
pvodní kaple ve XIII. století na hradišti Svatoborov zízené
a obsluhované faráem Vicovským, z niž pozdji za opata Rainhera
i

mí

—

chrám povstal. Stavbu nynjšího kostela provedl Anselm
Lurago a pozdji Ant. Hafenecker dle plán proslulého po vlastech
gotický

Kiliána Ignáce Dienzenhofera v pekrásn rozlenném slohu
barokovém. V prelí jsou dv — bohužel nedokonené — vže po
stranách bohatého portálu, v jehož svrchním pate ve výklenku jest
kamenná socha Bolestné Matky Boží, jejíž obraz uctívá se v kostele
jako zázraný. Nejvýše pak týí se mohutný kovový kíž benediktinský.
Vnitek chrámu tvoí kížová sí s boními lodmi, nad jejíž stedem
vypíná se stlaená kopule. Oltá hlavní v presbytéi, jež poslední
dobou znaným nákladem vymalována byla, jest ponkud podoben
oltái hlavnímu ve farním chrám Klatovském. Ze zvon nejstarší jest
onen 98 cm vysoký ze starého kostela, s opisem v gotických minu-

eských

:

408

skulích z roku 1497 od

Konváe.
soký

z

Petra

z

a druhý 75

Jana
cm vy-

roku 1430 od mistra
Norimberka.

Xa námsti

zasluhují po-

zornosti ješt sochy svatého

Benedikta a svatého Kiliána,
barokové to price z XVIII.
století.

Peštice jsou rodištm

n-

muž

kterých vynikajících
ve druhé polovici XV. století
narodil se zde Sebestian Mosazný- íAerichalcus). prosluK'

žák Melanchlonv. senior koleje Karlovy
z téže doby
;

Jan

z

Javorice, též Jan

Pe-

štický, pi^íjmím Kulatá, mistr

a profesor na
v
HL.\\'KOV.-\

HROBK.A N".-\
PEŠTICKÉ.M.

HBITOVE

Praze;

nkdy

vysokém uení

Peštický,
dobrý praeceptor uroMartin

zených a statených

pánv

a básník Jiík Streicius Peštický, služebník císask)'^ pi
;

útárn komory eské,

pekladatel Žalm; Vavinec Peštický, prokuM. C. roku 1607; Jos. B. Rebec, iditel škol; Jan Jak. Ryba,
paedagog a hudební skladatel; E. V. iák. velezasloužilý biskupnotá a dkan, jenž v Pešticích dlouhá léta psobil; Jindich Schwarz,
tajemník okresního zastupitelstva, velezasloužiK' o život národní v míst
okolí; Václav Stach
,star\' veršovec*; a konen muž nad jiné
významný v národ našem, Josef Hlávka, pozdji pán na Lužanech.
Okolí msta zvlášt k v\''chodu je velice krásné. Pes most, který
tu již v dávn\'-ch dobách zízen byl, dojdeme za pl hodiny do Vícova;
dnes jen kostelík osamlý s fotovnou velkostatku Dolno-Lukavického,
a bažantnice, vítá nás jako svdek pomíjejícnosti v místech, kde ped
rozbroji husitsk\'-mi farní ves stávala.
Chudým hbitvkem, kam pohbíváni byli osadníci z nkterých vsí na pravém behu Úhlavy, pijdeme ku chrámku prostému, který má k západu z tesaných pískovc
vyvedenou vž ne vysokou, ve vj^ši druhdy opatenou bednním na
krakorcích; nyní místo nho nasazena jest jen mansardová šindelová
stecha. Na vž vystoupiti se mohlo jen z vnitku kostela a tak jest
to doposud.
Ale pes to za píinou získání svtla pro vnitek vže
vybourána byla neforemná díra na severní stran její tsn pi zárátor

i

J.

—

padním prelí chrámku. Prelí

jest,

ale ostatní stavba z

di^e-

toto rovnž z kvádr vyvedeno
kamene lomového. K lodi s rovným stropem

vn5'm uvnit piléhá

presbyterium, mající za obloukem triumfálním
hned kížové travée se svorníkem talíovitým, zdobeným ptákem peli-

kánem

(láska) a dále

hvzdovité zakonení poligonální, kde ve svor-

níku žeber nad oltáem

stné

lodi

objeveny

je

ped

Na levé
pedstavující výjevy ze života
jiné obrazy svatých byly roku 1712

poprsí Kristovo s knihou v levici.
léty fresk}',

I
sv. Ambrože, patrona chrámu.
objeveny, ale zase zabíleny. Jimi

KO.STELIK

pr\'

\'E

byl kostelík v

XV.

století

celý

VICOVE.

vyzdoben. Na poboních oltáích po\šímnutí zasluhuje pes m vysoké
soch}- Madonny a sv. Anny jednak z poátku jednak z konce
XVI. století. Na vži 50 cm v^ysoký zvon, zdobený gotickými minuskulemi, je z roku 1507 druhý zvon odsud zapjen byl zatím do koV kostele jsou nkteré kameny náhrobní okolní
stela v eních.
šlecht}', z nichž nejlépe zachován jest onen Adama eeného Boryn
ze Lhoty, zazdns' pi dveích kostelních. Venku pozorujeme, že presbyté nemá opracích pilí, že je tedy z konce XIII. století a ony
dva na stran severní že pistavny byly pozdji pro sesílení stavb^^
V zadní stran presbytée spatíme také jediné gotické okno bez
kružb}' 15 cm široké a skoro 2 m vysoké.
I

ezané

;

Poblíže Vícova pod lesem vrchu Stížova jest poplužní dvr
velkostatku Dolno-Lukavického a odtud k jihu vrch Ticholovec,
z kterého pekrásný' rozhled otvírá se na Peštice a údolí Úhlavské
až do Klatovska. Na zaátku XVIII. století bývaly tu lázn vedle

studánky se sochou

sv.

Lamberta; pi nich bydlel poustevník, ale

sláva jejich ani celých sto

let

netrvala.

Také povst

o

cest

sv. Voj-

Irmito místy se zde vypráví. S Tirholovce sejdeme mýti a poli
na jih ku Pí cli o vicfi m, vesnici pi potoku Šipce. Mimo kapli sv.
)ana je tu zámek Jana hrabte ze SchíJnborn a poplužní dvr (365 ha).
Zámek vystaven byl v první polovici XVIII. století na míst, kde pvodn od XIV. století stávala tvrz s píkopem. Odtud vyšel rod viadycký, kterji' ve znaku ti labutí krky spojen ml. Zaátkem století
XVII. koupil statek od Nebilovských z Drahobuze Bedich Švihovský
Pozdji pešel roku 1712 na Jindicha
z Ryžmberka na Nalžovech.
Antonína Hennigara z Eberku. jenž pipojil jej ku statku svému Horšickému; jeho vnuk Václav prodal jej pak roku 1784 Hugonovi Damianu Ervínovi hrabti ze Schonborn na Dolní LuUavici.

tcha

Z Píchovic
Peštickv^ch

mžeme

dostati

se

lávkách

po

zpt do

Peštic,

pes
kde

rozlehle

úzkou

louky

oban

ulikou od

eky

kolem chrámu dkanského dostou[)ime vrchole
návrší, které Pohoí nebo Pohorsko se jmenuje. Jdouce odtud v právo
za V2 hodiny dostaneme se do Skoíc, vsi s kapli nejs\ljší Trojice
a allodním dvorem velkostatku Lužanského (269'88 /la). Pi samé vsi
na malé zv\'šenin je dosud možno poznati stopy jjríkop a násp

vystoupíme na

silnici

a

ást Skoíc patila Svatoborovi na Pešticích a sice
jedno popluží, které dostalo se v majetek benediktin roku 1289 a na
ostatním statku sídlil vladyka Borisi a v. jenž ze Skoec se psal.
Vedle tch ješt podíly mli tu páni Koupovšti. Pozdji kolem konce
XV^. století dostaly se v držení Píchovských. jejichž potomky pipojeny k Lužanm. Ze Skoíc dojdeme za i)liI hodiny do L u ž a n,
vesnice pi erární silnici Plzesko-Klalovsk. Je tu niiino dvojtídni
b\'valé tvrzky.

školy zámek, vystavný v míst b\'valé tvrze. Lužany |)npomínají se
poprvé roku 1175 a roku 1245, kdy píše se odtud Jimram. V IV. stojedna ást pešla na pány z Veskovic
letí byly Lužany rozdleny
a jinou ást držel Fremut ze Stropic. Ale i^ríchovšii na to ob ásti
spojili, naež Lužany mnily asto majitele své. V roce 1867 zakoupil
:

je

od továrníka Ringhoffera zasloužilý president akademie

Joseí Hlávka, kter\'

zámek znaným nákladem pesiax!

vd

a

umní,

a bohaté vy-

zdobil.

Od doby
jitele

a

a vlivupln\''ch

Zde ve
jimiž

se

se Lužany nejoblíbenjším sídlem nového mastediskem nejpednjších vdalorú. umlc, literát

té staly

souasn

hodnostá

vší tichosti

zesnulý

politických.

dán podnt k

mecenáš

na

vky

etným
zapsal

v

šlechetným na<láním.
srdce celého národa

eského.
Jaké oblib pohostinného majitele zámku Lužanského tšili se
mnozí z host jeho. tomu svdí Zeyerv památník, postavený v parku
zámeckém, jehož \'yobrazeni pinášíme.
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Vidní

Hlávka odkázal celo panství své s etn\''mi domy v Praze a ve
tem institucím: Akademii vd a umní, nov pi této zaíze-

nému

ústavu národohospodáskému a studentské koleji

útoišt etným chudým, nadaným

skytající

vysokch

studujícím.

škol,

Zvlášt k po-

slednjší pilnul s celým srdcem. .Xynjši uživatelkou celého panství
zesnulého: po jejím úmrti ureny Lužany za letní sídlo
presidenta eské akademie vd a umni.
V blízkosti Lužan jsou vísky Dlouhá Louka a .M štice, odkud malý kousek cesty pi silnici leží ves Borové (nyní obyejn
Borový -zvaná) do blízkých Vesko\ic pifaená a piškolená.
Pi silnici je kaple Narození Panny Marie z roku I8.S.S. kam se etná
procesí na den 8. zái scházejí. Na míst bývalé tvrze je dnes po-

jest sestra

dvr.

plužní

V

dobách

nejstarších,

pokud známo,

sídleli

tu

Drslavici.

nichž první Sezcma se jmenuje. Když pak roku 1600 Borov Sic z Drahenic Mikuláš na Poíí erveném koupil, pipojil je k tomuto panství.
Nedaleko vsi je modern zaizenx' pán Prokopv parní mlýn a pila.
z

starobylé

vsi

\'

e s k o

avšak \es celou odtud
roku

mírn do

od Borov k západu

Silnicí

i

c

(nyní

nevidíme:

vršku

jen

pijdeme do
Beskovic zvaných);

stoupajíce,

nesprávn
kostel

svatého Jana

pista\l)ou

IfiTo

boních

\-

petlsin
rozšíený \it;i
nás modernisovanou
lodi a

znan
s\'oji

\ží s jehlanoxitou

stechou.

\"

nm pozor-

nost naši zaujme cínová
ktitelnice

z

roku

1542

doby vlády Rf)upovských a zvon na vži
z

z roku 1465 s gotickými
minuskulemi. Náhrobniky v kostele jsou ze
XVII. století. Vedle kostela stojí škola o tyech tídách, kdežto ves
rozkládá se odtud na
západ a po svahu do
údolíka. Ze tvrze bývalé, která již roku 1586

ssutinou byla, zbyla jen
7

m

vysoká zed pi stapopisném 88,

vení, ísle

a skrovné stopy

násp

Z.\MEK V LUŽ.\NECH.

Ktitele

—
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na jiliovýchodni stran. — Králkou procházkou v pkné krajin zaskoíme ješt do nejjižnjší osady na levém behu Uhia\ v Poíí erveného nebo též Korunního, pi samé Úhlav ležícího. Je tu mešní

Pán roku 1713 Amalií Eleonorou, íšskou hrabnkou
Hauben vystavná a hned opodál zámek zaátkem století XVII. na
míst tvrze staré tehdejším majitelem Mikulášem Sicem z Drahenic jako
veliké stavení tverhranné s ptihrannou vží v jihov\''chodním rohu vykaple Srdce
z

vedenv.

Zámek

JOS.

je

nvní sídlem

HLÁVKA V KRUHU

úad

>\'VCH

a obsahujf'

l'KATi:i,

\'

nkolik vtších

i

menších

K\KKU LUZA.\-KKM.

starožitn zaízených síní. sál s mai<i\an\m plafondem a domácí kaplí
s apsidou, v níž je malý oltáík. Allodní panství Cerveno-Poiské s Rou-

povem

jako císaský statek

rozsáhlá ovocná zahrada.

mí

3()ir22 ha rozlohy,

Na Poíí sedla

pxodn

f^i

zámku jest
mocného

ratolest

rodu Drslavic a sice vtev Ryžemberských. V XVII. století sídlil tu vebohá Mikuláš Šic z Drahenic. kter\' tvrz nov postavil a vyzdobil.
Ten pro úastenství ve vzpoue stavovské odsouzen k ztrát dvou
tetin svého jmní a statek koupil cizozemec cis. král. plukovník a komorník F"ilip Adam svobodný pán z Kronenbergu, když byl ješt tetinu
Sicovi ponechanou zaplatil. Od tohoto pána nese Poíí název , Korunní'. Nyní se strany velkovvoil Toskánských pešel statek na Jeho
Vel. císae Františka Josefa 1. K císaskému statku Poískému ná-

liký
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vedle vylíens^ch vesnic také
druhdy (od roku 1517)
mstys, nyní jen ves s 93 ísly

leží

Roup o v,

Nade

pop. a 565 obyvateli.
vznášejí se u výši 60

m

vsi

zíceniny

hradu téhož jména, jind}'^ krásného a pevného sídla pán z Roupova. Hrad skládá se z pedhradi
a vlastního

paláce,

zvení náspem

i

obehnaných

píkopem; na

míst parkán

hradních jsou zahrady a sady po levé, stáje a jiné
komory dosud klenuté po pravé
stran. Gotickým vchodem vstoupíme na malé nádvoí, odkud
v levo zahnouti mžeme do bývalé vrátnice a vedle ní do staré
veliké kuchyn peklenuté a komínem znan\'ch rozmr zakonZEYERHV památník
ené ze století XVI. Dále na záV PARKU LUŽANSKKM.
pad jest palác, jehož jeden roh
o dvou patrech s okny, s patkami
žeber od gotické klenby a s ásti malby z doby renaissance s ervenou pdou se zachoval. Zmínky zasluhuje též hluboká studna hradní.
Z bohatého a krásného sídla panského dnes hledí opuštnost
a zvláštním smutkem hovoí stromové listí na hradišli. Ješt ve století XVII. byl hrad obýván, ale když statek zdejší k Poíí roku 1707
pipojen, zacházel rok co rok a zvlášt kdy kamene užito bylo ku

stavb nové sv'pky v sousedství.
Z Roupova pipomíná se již roku

1250

Držek, ale nelze

z

toho

by již tenkrát pevný hrad zde stával. Až teprve o cel\'ch
sto let pozdji vyskytují se Drslavici v okolí a sice Jaroslav na Skoících, Drslav na Poíí a Jinín a Ota z Roupova. Od polovice XIV.
století nastoupili držitelé rodu jiného, kteí se odtud Roupovští z Roupova psali a s vladykami ze vStropic a Kanickými z achrova píbuzní
byli. Za nkterých potomních len rodu toho, jako zvlášt za Jana V.
z Roupova hrad byl znan pestavován (v letech 1595-98) a tím také
ásten zadlužen, že roku 1607 na pány z Klenového pešel, v jichž
držení až do roku 1707 se nalézal, kdy prodán byl Janovi Jiímu, íšskému hrabti z Hauben na Poíí erveném.
Pod hradem k východu stoji osamlá kaple sv. Anny, baroková,
prostá stavba z roku 1696, z doby, kdy na Roupov vládl František
Hartman hrab z Klenového. V nkdejším msteku, jež vzniklo z podsouditi, že

—
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je škola obecná s pknou budovou a na nkdejším námstí
l)aroková socha sv. Jana Xep. Obec sama ulri)ki s hradem áslými
požáry v povstání stavovském a v dob pozdjší. A' okoh' jsou

hradí,

etn

i

mohyly z doby bronzov.
Jihozápadn Roupova pi potoku

leží

útulná stará víska

Biíko\

robotním ml\mem opodál. Hikov byl tak jedno ze sídel Drslavic
hned ve století XII. a zboží pán z Roupova. Po tvrzi není více stopy:
zde v okolí
jen místní název ,na tvrzi" dává tušiti bvval místo její.
jsou mohyly. Pes Zdaras (vlastn Zderaz) dojdeme za pl hodiny
jižn do vsi Ježova, tulící se pod vrchem Hlcm. Ježov (nyní obyejn Ježovy) byl druhdy zvláštním statkem a sídlem xladyckho rodu
jiatícího k rozrodu Drslavic. jehož pedek roku I2.SI Bohuslav z Ježova
století usadila se tu vtev i)án z Lub.
se píše. Asi v polovici
s

I

XW

kteí se odtud Ježovskými z Lub psáti zaali. \'e století X\'II. erníny
Chudenick\'mi pijjojen statek ten ku Svihovu až do roku 17H8. kdy
odhadem dostal se do rukou hrabat z .Morzin \' .Merklín. \' zámku
Ježovském poutá pozornost návštvníka starý, z dob ernín pocházející vlašský krb. Ijohalou štukovou ozdobou vypravený.
Málo na západ ubíráme se vsí Kamenem, v jejíž blízkosti je
malé návrši , Hrádek" nazvané, ku Chenicm a sousednímu Petínu.
mírn zvlnnou krijinou. nad níž letní slunce s úsmvem spoine. Je
to kousek eského ráje! Chenice (nyní Kšenice) byly staré vladyck
sídlo

pvodn jako

tu tvrz

pi

ást

statku Hikovského. Již \r Xl\'. století stávala
vše prodáno bylo klášteru Cholšov-

vsi a mlýn. ale brzy

skému, který ani ne po stu letech musel Chenice ])rodali zase bratím
Janu Bozdchovi a Olbramovi z Kamenice, ímž ku Pteninu se dostaly.
pro sousední ves Petín a poplužní
Je tu jednotídní škola obecná
d\r. Prastará ves Pei

]Kilila ve století
n
XI 11. klášteru Chotšovskému. avšak již ve století XI\'. vyskytuje se
t

í

jako zvláštní sídlo vla-

dyck. kde sedl Jan
Petíná. Po rozbrojích
husitských koupili Pelin Kamenití a pipojili
7.

ZÁMEK V

i;ii\E.\K.\I

POÍÍ.

ku Pícninu.
\' ])lizkm sousedsl\í je k jihozápadu ví>ka \'ýšov. jejíž pozemky hranií s okresem Klatovskvm. k zá-
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padu ves S tr'

kovi ce

školou obecnou, a na sever
Tudy dostaneme se z Chenic ku Pteninu. vlší vsi se školou, poplužnim dvorem a lovím zámkem velkostatku Merklinského.
\'es Ptenín bývala ode dávna majetkem kláštera Sv. -Jirského v Praze (roku 1228 a 1233). Avšak za nedlouho dostala se v držení nkolika vladyk. z nichž zvlášt známe Alberta
z ,Ptenyna". jenž roku 1382 v Újezd (Újezdci) zemel. O pozdjších
na Ptenin pánech známo, že ve století XV. Vidolt a Racek ze Ptenína
odpoxdniky Pražanu byli. Po nich drželi se zá Kamenití, pak Widr-

Ú jezdec (obyejn

s

dvojlidní

Oujevec).

FOI)

HRADK.M

R(jri>0\'K .M.

stoletích X\'I. a .WII. Roku 1712 kou])iI na krátko díl
Ptenína Hrzán z Harasova. ale celek pak lepr\e roku 17,38 Ferdinand
hrab z Morzinu na Merklín.

špergarov ve

Za Hrzána

z
Haraso\-a postaxen byl nynjší zámek. sta\ba
ohledu zajímavá. \' jjalre je sí ..labulnice". na jejíž zdích
sj)alují se malované pohledy (Udru poplužnich. které ku statku Pteninskému náležely. Od Ptenína sestoupíme |)od \'rškem polní cestou
kolem mlýna do údolíku Luního potoka ku samot Hrázi pi hrázi
bývalého rybníka a "odtud dostaneme se ku podlouhlému rybníku Kapod Srní horou a v levo za krátko \ystoupíme ku vsi Hukové,
s\
jejíž gotický kostelík zasvcený
Jií jest jediným pozstatkem
z vladyckého sídla pán z Bukov, kteí jjozdji Lažanskými
z
Bukov se zvali. Z b\'valé tvrze, jejíž kamene ku stavb s\-pek se užilo,
zbyl jen sklep na míst dvora poplužního. Kostelík sv. Jií, druhdy
farní, nyní filiální, je stavba z poátku XIV. století.

v

mnohem

ern

.
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Xa hlavním

oltái

zaslu-

huje povšimnuti jizdecká socha
sv.Jirí, pocházejicí ze staré dívjší archy ze stol. XVI.. pak
v presbytei sešlý obraz sv.
Jií. v kout u vchodu do kostela
odstrená ást žulové ktitelnice románské, náhrobník žu-

Anny

lovS'

z

Dlouhé

na vži zvon

vsi z

r.

gotickými
ozdobami s letopotem 1,568 a
jiný menší ze XIV. století bez
1523.

s

nápisu.

Z Bukové pijdeme

silnicí

okresní podél potoka Luního,
z rybníka
Kaerny vytékají-

do K o u š ova.
na poloviní cest k mstu
.Merklínu položené. V dávných
dobách bývala
tu za pvodních pán na Bukové, ku ktecího, za krátko

I

vsi

i

rémuž statku patívala,
která však

bhem XV.

tvrz,
století

spustla. Pozdji pipojen Kloušov koupí ku Merklínu a po
t\rzi bhem let mimo míst ,na
pasekách" nezbylo památky.

Minuvše údolíko skrovného potku, stihneme kozíceniny hradu roupova.
po delší pouti tmito památnými, avšak mén ku pohodliK" jšímu p(Miocováni zpsol)ilými obcemi msto

nen

MERKLÍN,

malebn

kterc nyní

2;)()

u rozsáhlého rybníka

ísel pop.

a

pod svahem

1907

obyvatel

Hrky,

majíc

ítá; leží
v pozadí

pekrásný obraz stále se zelenající Srní hory. V Merklín jest farní
chrám s\-. Mikuláše, zámek, poplužni dvr. i)ivovar a lihovar velkostatku hrabte Palffy-ho z Erdíidu, škola obecná, mšfanská a prmyslová pokraovací, etné spolky národní a spoleenstva živnostenská.

V

blízkém okolí býval na vSlibrnici

ped nedávném; dva kamenouhelné

dl na

blejno zinkové, kter'

doly Ondeje Zieglera syna
a spol. v západní ásti katastru tží dosud. Zámek starší pestavn)'v létech 1824—2,5 v nynjší jednoduchou jednopatrovou budovu, objízašel

50/

—

tvercový dvr. stál ve století XVI. na míst tvrze pvodní,
XIV. století prvn Bohuslav a Npr. bratí se píší. Za potomk jejich vystavn tu byl kostel sv. Mikuláše a místo samo. vysazen právem purkrechtním. na mstys povýšeno. Ale po r. 1394. kdy
statek po úmrtí Bohuslava ml jako odúmrt spadnouti na komoru
královskou, byl tento pi^imluvou bratrance Bohuslava faráe zachován
jemu sammu a Bohuslavov dcei Hedvice, provdané za Konráda,
eeného Borník ze Šlílar. tž z Bystice. Po úmrtí Konráda r. 1431

mající

dle níž ve

v majetek mšana Slíbrského Michala, jenž se
jako Michálek z Merklína psával. Se synem Petrem byl za-

dostal se Merklín

obyejn

ZAMKK V PTKNINK
.Merklína, jenž ped l)iL\()u blohorskou
kladatelem rudu Mcrklínských
k nižší šlecht náležel a v potomcích svých až do r. 1730 se udržel.
Koku 1560 pipadl Merklín satkem pánm i Kian. jimž náležel až
do r. 1623, kdy Heman e. Kafka pro úaslenslxi \ c vzpoue stavovské statek svj \'ilm()vi z Klenového jiosUiupili musel. Avšak
nkolik majitel,
bhem XVII. a X\'I1I. století vystídalo se na
až po hrabatech z Morzinu. kteri sLatek znan rozhojnili, ddil jej
1815 vnuk Petra hrabte z Morzinu Jan Karel hr. Krakovskv' z Kor.
lovrat, známý svou šldrosli a |)ravým vlasleneclvím. po nmž uvázal
se v panství r. 1872 Edu.ird hr. Palffy z Erdíidu co \ lada pro svého
syna Jana Xep. dne 10. íjna 1872 narozeného.
v.

nm

vystavn byl po požáru msta r. 1817 beze
vží na jihozápadním rohu jehlanovitou stechou zakonenou.
Cenný jest obraz patrona chrámu na hlavním'oltái od Jos. Berglera
a v kapli devná soška Madonny s Ježíškem 1,Su cm vysoká, ze
Kostel sv. Mikuláše

slohu, s

XVI.
tu

pocházející.

sloleli

V

létech 4U. a JSOtých jiedešlého

znak

s

letopotem

1622, z

století

byl

Vacek-Kamenicky. Msto má svj
téže doby také svá dv mosazná peetidla,
z nichž zvlášt význané ono na trhy vý-

féiráem náš národní básník

Fr.

vedle nkterých privilegii,
r.
1463 bohužel
z
109.S a na trhy týdenní od krále Jiíího
r.
roní
jen \' opise z r. 177.'? chov'ané.
Nvnjší panství ailodni Merklinské se Ptenínem a íežovem mi^í
I.S4-92 ha rolí. 1887-5 ha lesíj a 229-::i3 ha luk.
3470-26 ha.
nichž je
Msto Merklín kráí v každém ohledu utšen v ped a doká
ádného spojení železniního s ostatním svtem
se snad konen
drahou .Stakovy — Merklín — Peštice- Nepomuky", která stane se
v.

/.

I

i

noxou tepnou i)olitického okresu Pestického.
Mezi Merklínem a Roupovem leží i)ri jxiiocc prastará \es () tšíce (nvni chybn \'ojtšice). \' míst je škola obecná a kaple sv.
Vojtcha, vystavná bezpochyby zaátkem století X\'I11. na základ
povsti, že .prý tudy šel sv. Vojtch". Odtud také jméno osady mylné
se vvkiádá. .\lv xinn' bezpen, že ves Otšice i)0 slaroslov. jmén
Otech se jmenovala a že pvodn ku klášteru sv. Jirskému v Praze
pativala. Avšak \-e .\1\'. století byla zde již tvrz. na niž Bohuslav
syn Xéprv — bezpochyby z Merklína — sedl a Bohušem z Otšic
se psal. Rod Bohuš sídlil tu jen do konce století, naež Jaroslav
z eovic a v jioloxici X\'. století Bušek z Prostiboe sedním v 0téZa ianských pánu na Merklín byly Otšice
šicích se uvádjí.
1615 pipojeny k Merklinskmu velkostatku. Stopy bývalé tvrze
r.
scNcroNýchodním dílu Otéšic
Bohuš L Otšic hledati dlužno dnes
\-

lese na ná\rší
zvaném ..na hrádkách". Ponkud dále tím smrem je
(•(> inyní také Skalka
pi silnici z Peštic do Merklína víska I'c Ir o
zvaná), která tcprx koncem XVIll. století \/nikia na troskách sídla
\'

\-

i

vladyckého. odkud r. 125(» Bohuslav se psal. jenž syna Petra ml.
Skrovné stopy bývalé tvrzky znáti jest odtud severov\''chodné.
V blízském sousedství Petrovic je viska Horoušany. \'e 22 íslech
žije 138 obyvatel, jejichž iiedkové zakoupili se lu na emfytentiso-

vaném dvoe poplužním zaátkem sioleti XIX,. který k Roupovu patil.
Z jedné ásti Horoušan. \.,km sexern <>d Pelroxic druhdy rozložené,
zbyl jen poplužni dvr velkostatku Merklinského. Tudy dostaneme se
dále ve smru severním ku Oplotm (nyní jen Oplolu) pkné a pokroilé vsi. jejíž mešní kaple byla vystavna r. 1862. \' Oplotech
sídlel rod vladycký. k nmuž viadykové/ Lukavire. Lukavšti z Hrádku
a Bohuchvalové z Hrádku náleželi. Pozdji \ .W. století patily Oploty
i

ásten

k Rouj)Ovu.

která

ást ve

ásien

stolci!

.\\'ll.

klášteru

Cholšov-

i'oíi ("er\enému. s kterým na
)(1
())]oiu je sex-erovýchodn ves Zerovice
dále osudy sdílela.
kury. v které mimo dvojuidni školy
a zá])adn ])<)kroilá xcs

skému odi)rodána

Ijyla.
(

Sob

ku

--

je

mešní kaple pozdviženi

sv.

5i>*

—

Sobkurv jsou rodišlm zaslouJ. Kropáka a jeho bratra VáMinulost obce není zvláštní. Víme

Kíiže.

žilého národního pracovníka Ph. Dra.
clava, starosty okresu Pi^estického.

pativaia ku Presticm a nkde koncem XVI. století odprodána k Merklínu. \' okolí Horoušan a Sobkur jsou etné mohyly
z doby hallstatlské.
Severn .Merklína pi potoku je poplužní dvr Hijedly (též Bijadly). kter\' tu zbyl jako s\dek pradávných as, kdy Bijedly byly
vsí ze statk knížecích, darovanou roku 1115 klášteru Kladrubskému.
Záhy zízen tu farní kostel sw Vavince, ku kterému nadáni uinili
nkteí vladykové okolní. Dnes jen za sýpku slouží velkostatku Merklinskmu. Dále odtud pijdeme do vsi Zemtic. Také zde byla po
husitsk\'ch rozbrojích vystavna tvrz. která ale po stu letech opuštna,
když byli brati Chlumanšlí z Peslavlk novou tvrz kolem roku 1597
jen. že

v Bijedlích si postavili. Xejzazší v tch stranách vesnice jest Celáko v
ítající 46 ísel a 300 obyvatel. A' okolí odkryté mohyly z dnby bronzové ped léty prozkoumal Dr. j. L. Pí.
)dtud i)es Sobkurv zajdeme sob sexerovýchodn do farní \si
Dnšic s kostelem sv. \'áclava. postaveným na poátku XVIII. století
na misi starého kostela, založeného klášterem Kladrubským, jemuž
kolem roku 1230 celá ves náležela. Po válkách husitských vystídali
1712 pipojil je pak Ferdinand hrab
se tu nkteí rodové: roku
z Morzinu ku
velkostatku I)t)lni Lukavici. Kostel nijak ncxyniká.
\' blízkosti jeho jest dvoutídní škola, pocházející ješt z doby. kdy
nmecké národnosti; ležít
chodily sem dítky celé farní osady eské
Dnešice na hranicích okresu a pifaeny jsou sem dosud nmecké vsi
z okresu Dobanského: I^esiavlky a Cernotín.
Dnešice obývá dnes v *'5 íslech 684 obyvatel eské národnosti.
Skoro polovice obyvatelstva je lid pracující jednak v kaolínce sousední,
jednak v dolech uheln\'ch na okrese Stodském. Ze Dnešic za ':^ hodiny
dojdeme kolem rozsáhlého rybníku .Utopeného" a lesem patícím
k hájemství Dnešickému velkostatku Dolno-Lukavického ku Chlumanum. rozsáhlé vsi. skr\vajici se ásten mezi chlumy pi potku,
jenž návesský rybník vypluje a jenž \- dobách dávných xodu ponyní s\-pek
tebnou k zaplaveni píkop kolem tvrze bývalé
skýtal. Xade vsi je z daleka viditelná kaple Panny Marie Pomocné,
ku které z jara a v lét etné pouti z dalekého okolí se konají, založena roku 1717 Ferdinandem hrabtem z Morzinu ve slohu barokr)vém. Xa tvrzi zdejší usadila se vtev pán z Peslavlk (okresu Dobanského). která se odtud Chlumanskými z Pestavlk zvala, a zde
ješt ve století XV. sídlila. Potom asto mnili se zde rzní rodové.
Od poátku XVII. století do století XVIII. byla majetkem Vratislav
/ Milrovic na Mirošov.
od nichž zboží pešlo koupi na Fertlinanda
(

i

—

—

hrable

/

v novjší

Moižinu.

dob

klerv je

—

k

Lukavici

Dolni

Chiumrany

pipojil.

dolm kamenouhelným

a
blízk'mu královskému zemskému ústavu pro choromyslné (v Dobapotem obyvatelstva. Vystoupíme-li
ncrli) trojnásob ísly popisnými
zr vsi k jihu na návrší ,Svédovku", spatíme ped sebou celý kraj
k západu až ku Pimd a k severozápadu k horám Tepelským se
rozkládijici a marné bráníme se trpké vzpomínce, že celý tento kraj
pány!
býval druhdy eským — a my bývali v
Pšinou nad hlubokým .souvozem" dostaneme se ku Horní
Lukavici. vesnici ležící pi erární silnici Plzesko Pestické. Bývalo
zde sídlo vladycké a mstišt t>rze nkdejší ješt dnes ve dvoe
.r Andrlík" íslo popisné 10 spatiti mžeme. Pvodn sídlel zde
rod |)án z Hrádku, týž jako na sousední Dolní Lukavici, který
tvrz a ves odprodal.
roku 1502 bratím Lvíkovi a Markvartovi z
Odtud za tvrt hodiny dojdeme ode dvora poplužního nejprve ovocným sadem, pak pšinou polní ku Lukavici Dolní, jejíž význanjší budovy jako: kostel sv. Petra a Pavla, zámek hrabat ze Schíinborn. pivovar, úední budovy a místní ptilídní škola z daleka v tmavé
zeleni stromoví se odrážejí. Kostel založen byl prvními držiteli statku
pány z Hrádku (ze Skrchleb na Stankovsku) ve slohu ranní gothiky.
a nkolikrát, zvlášf v létech 17,34 a 1938 pestavován.
Mimo náhrobek Lukavských z
ze století XVL jsou z\láštnosii kostela ti zvony pvodem sv\''m z let 1410. 1482 a nejmenší
ze zaátku XV. století. Zámek, ozdobná prostranná budova, vystavn
byl tu roku 1708 Ferdinandem hrabtem z Morzinu na míst staré
tvrze. Na Lukavici Dolní sídlila [)vodn vtev vladycké rodiny z Hrádku.
Zaátkem XV. století sedl tu Jan z Talmberka a hnedle na to rod
psáti se poali
jiný vladyk z ene. kteí odtud Lukavskými z
a zde až do roku I5W>
vzrostly

kaolínce,

dík

i

nm

ene

ene

ene

zstávali.

'^-^.

se

Po

statku

ženi

ada rzných

celá

rodin až

konen

hrab

Josef

asto

syn

nich v dr-

vystídala,

z

Karel

Morzinu

vzpomenu-

tého hrab. Ferdinanda,

hezky zcelené panství
roku 1780 Karlu Bedichovi, íšskému hrabti
na Gleiz Hatzfeldu
chenu prodal, od nhož
je

Z.VMF.K DOL. LLK.A\lC:.

r.

1794

hrab

ze

Hugo Damian
Schíinborn.

pedek nynjších
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-

majitel, koupil, jenž roku

181

i

z

panství toho reálni

svrenský statek uinil. Za Ferdinanda hrabte z Morzinu pi stavb
zámku zi^ízena souasné ve východním kidle jeho krásná baroková
kaple. sv. Janu Nepomuckému zasvcená a za zámkem upraven rozsáhlý park sochami Plzeského sochae Lazara Widemanna a (íuitainera vyzdobený.

V Dolní Lukavici bydli H66 obyvatel, vtšinou rolnických \c 122
íslech popisných, z nichž nkterá výstavnosti vynikají: (il)y\ alclslxo
samo pak pokroilé stoji \cdle msta okresního \' ele ruchu národhospodáského, závodíc s uvdoml\'mi obcemi druhými.
ního
i

níž

Severovýchodn od Lukavice jest ves Lišce (nyní Lišice), nad
na výšin .na Zámeku" zvané jsou zbytky hradišt, a opodál

Raany.

6(). pedešlého
století na pozemcích obce
Z Lišic kolem mlýna pán Skrábkova pejdeme na
pravý beh Uhlavy a minuvšc po pravé stran kopec Zlin inebo

víska

v létech

Lišické vzniklá.

„botanickou to zahradu Pesticka". s obzvlášt vyvinutou
záhy dorazíme do \si Snopoušova (obyejn Snapoušovl.
v niž poplužni dvr. ovin a myslivna ku \elk<islalku Dolno-Lukavickému náležejí. Odtud za vrchem Hájkem jsou \isky Háj. Osek
a Knije (nyní nesprávn Knihy), ve kterýchž dvou posledn jmenovaných sidia zemanská byla. \'e XI\'. století sedl na tvrzi Osecké
Pibík, syn Racka z Xeblo\a. na tvrzce Knijské \'ajslav. jenž ped
tím -Z Krchleb" u Stankov se nazýval. Touž dobou v sousedních
nkolik \iadyk sedlo, z nichž ve století X\'. Zdenk pokládán mže býti urit za pedka rodu pán z Rene. \'e století
XVL byl tu pánem Jan Markvart z Hrádku, hejtman kraje Plzeského.
koncem století pak Loubský z Lub na Dolní Lukavici. jehož syn Adam
Jaroslav statek eneský roku 1623 hrabti Janu Filipovi Kracovi ze
Šarfensteina za 64.000 kop míšeských prodal. Když pak týž pro
zradu zajat, vojenským soudem odsouzen a ve Vídni stát byl. rozdostal zase Adam Jaroprodány roku 1635 všecky statky jeho.
slav zpt, jenž je synu svému Krištofovi Bedichovi roku 1657 odevzdal. Ježto však Jáchym. Loubský, dd jeho. podvodu královské kos Lukavici Dolní
mory se dopustil, byly po provedeném právu
Zlinec).
florou,

eních

ene

ene

i

královské prokuratue odhádány. a roku 1662 císaem
Františku Albrechtovi hrabti z Harrach darovány.

Leopoldem

tvrze eneské. pizpsobené panské sýpce, zachovalo
asy prelní staveni vžovité s polokruhovým vjezdem,

Z bývalé
se na naše

kladkami ku spouštni mostu opateným a prostá nevysoká palácová
budova. Vedle trojtídní školy je tu v létech 1868—78 ve slohu romanisujicim vvslavný kostel sv. Cyriila a Methodje. jenž v prelí má
vž jehlancem zakonenou a presbyterium se závrem polygonu konchou

sklenutého. Starý zvon

zapjen

Nade

z

r.

sem

1520 s opisem v got. minuskulich byl

kostela Vicovského.

z

východu o

vsi k

nás

upominajici

do v\'še zvedá se kopec . V e s a v k a'
Pohlédneme-li odtud zpt
smrem k Luka\ici Dolní pi^i potoku Divokém
1

70

m

na Vojslava

k západu, uzíme za Reni
vesnic zahalených korunami

dv

Krašovic

I

j

Knijského.

strom: \'odokrl

v jjopedí a níže

píslušenstvím
Újezdu Peštického. Daroval sice král i'emysl Otakar II. odtud 2 lány
klášteru Chotšovskmu a jmenuje se
v polovici -W. století njak\'
za nimi

(též Krasavec).

Ijývaly

\'o(l(ikrly

i

tu

koncem X\'. století jmenují se \'()dou statku Peštického na dále.
Také Krašovice mly tu minuNyní známy jsou nálezem kostrového pohebišt staroslovanského.

zeman Kyneš

krty
lost.

\'odokrt. ale

z

S \'ejslovky sestoupivše na okresní

silnici,

zajdeme za

hodiny

'/j

Libákovic, ležící ve v\'ši 520 m mezi vrchy Kožichem a
Hájkem. Ve 48 íslech popisných bydli tu 278 obyvatel, kteí pro své

do

vsi

dti zídili si r. 1896 školu jednotridni.
njši místo na okresu. A'es Libáko\ice
pomínaná. asu promnou dostala se s

Nade

Lukavici.

buiižníkových.
silnicí

v údolí

staré vsi

K

okolí jsou

be

k v\'chodu

vsí

.ertovo

trí

\'

zim

je

prastará

již

Reneským
Sukoin

v lese

bím"

snad nejne\lídroku 1088 pistatkem ku Dolní

je tu

celá

ada

skal

Minuvše loto scházíme
Lelinské. ped kterým ješt na skok zastavíme se ve
jimž se

1

n

i

c

i

c h

(a

íká.

se nyní ve Kbelnici íká!) v

taktéž skály buližníkové. archaelogicky

jejíž

podobn

blízkém

jako výše

jmenované .ertovo bím" až dosud neprozkoumané. Na jedné z nich
míval hrab z Wrlbv rozhlednu. Ze Kbelnic sejdeme za % hodiny do
vsi Letí na (nesprávn Letin). iUer skromný kostelík sv. Prokopa

Tu

v sousedství poplužního dvora vévodí.

átku
tu

XI\'. století,

se usadil:

ped

stávala tvrz

kdy rod panoší, píbuzný

s

nkde

Kozolupskými

u

tím ve XIII. století i)alil Letín se Kbelnici a

nicemi Lelovou a Stelící na Stodsku

lékam

od za-

Plzn
s

ves-

druhé
polovici X\'. století dostal se statek Letinský Mekovským z Mokrce.
15-16 prodal jej Burianovi Fremutovi ze
z nichž Jan Mekovský r.
Stropic a tento zase po deseti letech Castolárovi z Hradiši (u Blovic).
Panstvo rzné stídalo se ješt za sebou, až roku 1717 zakoupil Letín
Ferdinand Franiišek hrab z Morzinu a ku velkoslalku Dolno-Lukavi-

ckému

jej

královským.

\'e

pipojil.

konce XII. století,
opracích pilí. Obvyklá z
])edu vž na stran západní chybí, za to je nad štítem zízena cibulovitá
devná zvonice, se dvma vtšími zvony, z nichž vtší je dílem mistra
Povšimnutí zasluhují pkné obrazy sv. Tekly a sv.
Jiljího z Plzn.
Otilie. dílo Jesuity Ignáce Raaba.
Ze vsi. která se po svahu návrši
rozkládá kolem školy, dojdeme krátkou procházkou krajem ovocným.
I'arni

kostel

sv.

Prokopa bude

l)('z|)ochyby z

mužfine-li tak souditi dle presbytée bez

-

\'znikly

—

Lázním Letínským.

Stromovím hojno osíuným. ku

známým.
v Letin
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v polovici XV^II. století.

široko daleko

Dle povsti

žil

tenkrát

ovák, jenž trápen pakostnici, pál si navštíviti známé
toho asu lázn v Beiinici (u Hartmanic). Pro pokroilou chorobu
starý

svou nemohl však na cestu se vydati. V nesnázi té zdálo se mu jedné
noci. že v blízké bažin pod dutou jedlí prýští pramen léivé vody
podobný onomu v Bíeznici. Když pak druhého dne pramen ten byl
skuten zde nalezen, dal se chorý ovák k nmu donésti a hle po
nkolika koupelích ve vod té ozdravl úpln. Z vdnosti opatil
pozdji pramen len sochou sv. Vinlíe. kteráž socha po dnes ve
sklepeni nad nádržkou vody tamního léivého zidla se nalézá. Povst
o léivé sile pramene záhy v celém okolí se rozšíila a lidé nemocni
valn sem putovali. Proto v krátkém ase vybudována zde vedle
zámeku Rudolfa Pikarta ze Zeleného Dolu. r. 17(H) vystavného, jednopatrová devná budova, v níž lázn umístny. Le r. 1766 zámeek
ku lázním adaptován a v
Inty pro hosty lázeské zízeny. Nad
sklepením léivého zidla zízena devná kaplika r. 1770 ku cti sv.
Vintíe. do níž poízen z milodar oltá téhož svtce. Nynjší kaple
zdná je z r. I8.S6. Nová doba nastala lázním když statek Letinsk\'
pešel v majetek hrabat ze Schdnbornu. Lázn uj^raveny tak. jak toho
pohodlí a vkus lázeského obecenstva vyžaduje. Nyní vedle pvodního zámeku ovšem pestavného jsou postupem asu zízeny tyi
domy. z nichž onen z r. l^oj jest nejmodernjší. Letínské lázn ítali
dlužno do ady míst lak zv. klimatických pro jich zdravou polohu a
istý lesní vzduch vedle mírn železitého pramene, jehož teplota v zim
v lét jest 8" R a výborné slatiny, která v mohutn vrstv uložena
jest v bezprostední blízkosti lázní.
Správcem lázni jest osvdený
balneolog MUDr. Mrázek.
Okolí lázni k jihozápadu a jihu v lese rozryto je nesíslnými |)r<ihlubinami. pozstatky to dolování na hndel v dobách dávných.
Odtud za Vz hodiny dále k jihu dostaneme se lesem ku vsi
Stašovu ležící pi erární silnici, z Nepomuk do Peštic vedoucí a
a druhdy .rybáské" zvané. Po této zvolna stoupajíce k západu kolem
skal v lese .Chotšovském" od silnice v právo ve vzdálenosti
km
vystupujících, pijdeme do vsi Týništ nad potokem Šipkou 523 m
vysoko položené. \'es IVništ s rozsáhlým komplexem les patila
skoro celá ku sousednímu L^jezdu a tím ku velkostatku Zínkovskému.
jen 1 chalupa a b\''val\'' dvr poplužniku Dominiu Píchovickému. Roku
1549 byla ves
dvr pustou; pozdji zase do konce X\"L století vše
ponkud znovu zízeno. Z T\'mišt kolem jižního boku hory Nevrné
dostaneme se do vsi Qjezda, e. Purkhartova se zámekem ku
konci XVL století na míst staré devné tvrze postaveným, pi nmž
pozdji (nkdy v XVIIL století) baroková kaple sv. Anny pistavna
I

i

nm

i

i

'

i

.,

byla.

Na

Poin

se

tvrzi zdejší sedli r. 1373 \'itmar. jenž tu zemel a r. 137^
Zofkou nedosplou ješt dcerou \'itmarovou. Osudy této
díviny ozývají se tuším v povsti do nedávná mezi lidem krajiny
zdejší zachované.
V^ dobách rozbroj husitských známe tu Purkarta
2 Újezda, po nmž ves tak nazvána, a .Alše; ddici jejich prodali pak
r.
1513 statek otcovský, že pozdji ku Skále se doslal, kterou lehdáž
rod Chlumanskvch držel. Pi dlení bratí pipadl Újezd Janovi
Borenovi Chlumanskmu. horlivému cestovateli, jenž jedenáctkráte
do cizích zemí si vyjel a cesty své jazykem eským popsal. K. 1615
pešel statek na pány z Ryžemberka a z tchto na Václava hrabte
z Klenového, jenž jej r. 1740 vnem dal své dcei Marii Ann provdané za Františka Václava hrabte z Wrtby. l*oU)m pidlen l<u
velkostatku Žinkovskému.
Dva km dále ku Pešticm rozkládá se po obou stranách silnice
ves Dolce. která ku zboží hradu Skály náležívala. Nyní je tu poplužní dvr a myslivna velkostatku Dolno-Lukavickho. Odtud je nejsnazší dostup na vrch Jindrín. o nmž z pedu vypravováno bylo. Za
Dolci ásten pi silnici dále pod svahem Ticholovce leží ves Kuziny (nyní nesprávn Kucíny), která jako Dolce ku statku Skalskmu
náležela. Z Kuzin polní cestou k jihu sejíti mžeme pod svahem Jindína do vsi Radkovic. kde hned pi vstupu do vsi maliko v levo
v ísle IH. mžeme spatili skrovné pozstatky tvrze s nárožími
z kvádr a se sklepením valené sklenul\''m.
O ní doítáme se v nejstarší listin musea Plzeského, že Pla ze Skály
svj v Radkovicích v pondlí po letnicích r. 1397 prodal dtem \'^ojtchovým
Bohuslavovi a jeho sestrám vlastním za kopu groš stíbrných v zákup.
Dále nedovídáme se více; palilyf Radkovice ku Skále. Z Radkovic
za V4 hodiny dojdeme pšinou polní ku bradlu skalnímu, k nmuž
piléhá k západu prostranství ohraniené uvnit náspem a na venek
píkopem, z ehož soudíme, že jest nám tu co initi s hradištm staroslovanským, na jehož skále v léto dávné dob útoišt, v pozdjší
pak (nkdy koncem XIII. století) mslišt zdného hradu Drslavic
bylo. Hrad tento , Skála" zvanS' sestával ze dvou ástí; hradu vyššího
s palácovým slavením a hradu nižšího, jenž byl bezpochyby také
bydlištm eledi. Vyššímu hradu ku obran sloužil kruhovitx' val
a píkop, k vli nmuž bradlo skalní perušeno a hluboko jako píkop
vylámáno bylo. pak vysoká tverhranná vž a vž jiná nižší, jejíž
branou od západu na malé pedhradí se pes zveditý most vcházelo.
I nižší hrad ml svou na osamlém
skalisku vystavnou vž skrovných ale rozmr. S vyššího hradu jest velkolepý rozhled na západ
a severozápad a ta okolnost jakož
nálezy pimU' dra J. L. Pice
k soudu, že pravdpodobn bylo tu místo, odkud Záboj obzíral krajinu
z erná lesa. že staroslovanská ohrada
se skálou bvla dležitvm

dm

:

i

i
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vojenským bodem díve, než Drslavici stedo-

vký' hrad tu vystavli.
Hlavní událost válená
odehrála se na Skále
asi

kdy kníže

1179,

r.

Fridrich obléhal tu So-

bslava;

ale

i

ped

tím

byla Skála navštvována, jsouc pedevším
dležitou hlídkou vojenskou snad nkde od YI.
století a dávn5'm strá-

žištm pi star

stezce,

po levém
behu potoka Šipky moálovitou krajinou smrem k Zinkovu (v okretudy

která

Nepomuckém
tomu mnohé

su

jak

lesní

v

)

vedla,

místní

názvy „v hatích"

samé

blízkosti Skály

a dále až k Zinkovu na-

svdují.

Pi kopání na opevna
nní pod Skálou
Skále nalezeno hojn
i

step
letí

zíceniny hr.adu „skaly-.

XI. a XIÍ. sto-

z

jakož

O

C.\.si

i

ostruha form\'

z

hradu Skále víme

doby, nesahající nikterak až do X. vku."
tolik, že vyzdvižen byl na rozhraní

vk

XIV. nepochybn Vilémem, nejstarším ze šesti syn Dpolta
ze Zbiroha, odjinud z Ryžemberka, kter\> se odtud poprvé roku 1318

XIII. a

Od potomk jeho ve stol. XV. hrad Skála udržován byl stále,
když brati Jan statek Rábí a Vilém Svihov drželi. Vilém držel íSkálu
ješt r. 1427. Kdo však od té doby do r. 1441 zde vládl anebo zde
útoišt ml, neznámo; víme jen, že hradu pán loupeže se dopouštl.
Proto byl hrad Hynkem Krušinou ze Svamberka a Hanušem z Kolovrat dobyt, eled zvšena, pán do vzeni dán a hrad vypálen. Po té
zstal hrad
na dále v rukou Švihovsk\'ch, až pro dluhy a jiné závady prodán byl se Švihovém r. 1548 Heraltovi Kavkovi Ríanskému
z ían, kter\> jej r. 1568 Šebestianovi z ían na Pesta vlcích prodal.
Ten držel jej však jen 4 léta, naež roku 1572. koupil jej Jan nejstarší
Chlumansk\'' z Pestavlk na Újezd Purkhartov. Od potomk jeho
píše.

i

i

koncOn Bclichovi

Svili()\sk('nni
Ryžcmlx-rka a ze šviku statku Píichovskrmu pnjiojcn.
)|)ouštjíce zvláštní tyto zíceniny liradiii. všimneme si. že ped
námi za jiolokem zvedá se píkrá zalesnná strá je to svah jindina,
nmž již díve jjromluvenc! l)ylo. a v mysl naši vkrádá se mvšlnka
podivná, zdaž opevnni staré na Skálí' nemlo jakousi souvislost
s opevnním pedhisloriekým na Jindin. z\ lášt srovnáváme-li také
starou povst zde se udržující, že prý Jindín se Skálou byl spojen
koženým mostem!" A co takto uvažujeme
ped námi k vvchodu
objevuje se ves farní Horšíce, ku které v slab plhodince se dostaneme. Z dálky zamlouxá se nám šlihlii jehlancovitá vž farního
kostela sw .Matje a o|)odái zbytky t\rze. zmnné dnes k úeKim
hospodáským. Kostel je sla\ba zajímavá ze století X\'. \' ele jest
k západu \ž r. !{59 pistavná.
(íotickým portálem po stran levé
s pknými — bohužel — nyní otluenými (igurálními ozdobami \ejdeme
do lodi. která jiekvapi nás rozmry prostorovými, zvlášt i)ak výškou
u vesnických kostelíj netušenou. Za hlavním oltáem vedou dvée, na
konci XVIII. stol. prolomené, do hrobky, vystavné nákladem A^áclava
Henigara z Eberku.
Jako první len rodu. na t\rzi zdejší usedlého, pipomíná se
Adam z Horšíc, podepsaný roku 124- jako svdek na ku|)ní smlouv
1 jezdu
Pešlického s Benediktiny Kladrubskými: jeho pozdjší
v X\'. století (1481) potomek jmenuje se dle sídla s\ého Jan Horšický
z Horšic.
Roku 1676 Jií Antonín Horšický prodal pro dluhy statek
zdejší ,A(lamo\i Franliško\i
Henigaro\
z
liberka. hejtm;inu kraje
i^lzeského. jehož synem Jindichem Antonínem lioršice ku statku
Rrichoxskr-mu |)i|)OJeny. Xa tento rod upominaji \' olvolí (l\-a (l\'ory
a sice: Henigarox'. \^ ..km jihoziípadn odliid položený a A n ež
n.
km severo\ ýchodn Doleu \' sousedsL\ \isky IMevnova se nalézající a na jjamátku Henigaro\y choti .Anežky, rozené Salm-Heifferscheidov. jméno této nesoucí.
Cestou pi potoku smrem jižním za 2() minul dostaneme se
k myslivn velkostatku Zinkovského. Luhu a odtud i)es hbet Lužských kopil do údolí |)otoka Jinínsi<ho. Ješt na svahu hbetu stalesní kdysi vznikly a jimž
neme ped vesnikami, které tu na
se Babice, pak Xová ves a Ochoz (nebo v Ohozi) íká. Xíže pod
námi k vvchodu si)atíme ves .\lalinec se 42 ísly pop. a 2()f> obyvateli, z nichž 27 vyznání Mojžíšského.
kteí tu pro sebe a okolní
\'
obci je poplužní dvr
Israelity svou vlastni modlitebnu zaídili.
velkostatku Zinkovského. pi nmž je zámeek bývalý, skrovná to
budova z konce XVI. století, nyní za obydlí služebník dvorských
a sýpku urená. Pod Klenovskvmi patil Malinec k Mínu v okresu
Xepomuckm. Malinko v právo pod obzorem, kter\- protjší zvýšenina
|)r()(l;iii

hová

l)\i

/.

a lim

(

;

—

i

i

I

i

pd

nad potokem k

jihu

z

zakonuje,

pán

je

viska

Me kov.

která hývahi drulidv

Mekova. Z rodu toho nejxíce vynikl Jeník
Mekova. slavný váleník. Za Heralta Kavky ianského
ían

zvláštním statkem

z

/.

dostal se k

zmnna

Méínu

a s ním k velkostatku Žinkovskéniu. Stará tvrzka
poplužní.

dvr
Mekovem

na

na samém potoce leží ves Kbely s farnim kostelem \'^šech Svatých a s pknou novou tytidní školou. Pi kostele
pvodn gotickém, roku 1860 nákladem J. V. císae Ferdinanda
rozšíeném, je poplužní dvr c. k. velkostatku Poíského, postavený
v místech bývalé tvrze pvodních pán ze Kbel, píbuzných s pánv

Pod

znan

nedalekého V']í. Na sklonku století XIV. odprodána ást Kbel Radz Kocova, jenž na sousedním
sedl; druh\> díl se sousedním Vlím patilku Skále hradu, ale koncem XVI. století pi statku

Mín

slavovi

Roupovském se octnul a s erveným Poíím potom spojen. \' okolí
Kbel jsou etné mohyly z mladší doby bronzové vtšinou prokopané.
Ze Kbel za pl hodiny na severozápad silnicí k Lužanm smudojdem do vsi Vlí mezi lesy rozložené, která bývala z\'láštnim
statkem, na nmž roku 1.318 pipomíná se Bohuslav z Wq\. Ve druhé
polovici X\'. století patil ku panství Svihovskému. Koku I6l() dostalo
se Vlí v držení Jana Kanického z Cachrova. jemuž konliskováno
v dob poblohorské; že však byla ves od císaského vojska zcela
vypálena a statek zadlužen, ponechán byl synovi jeho Jiímu staršímu.
Nedlouho na to držel Vlí Leonard Pumpl, jehož dceru Poly.xenu za
manželku pojal Petr Pavel Pichovský z Pícho\ ic a tím roku 1670
k Lužanm pipojeno bylo. \' okolí jsou etné mohyly z pechodní
doby Hallstattské a Latnské kultury. Za vsí k západu rozkládá se
\' e k ý
les. pokrý\"ajíci hoiský hbet od severu k jihu až do výše
5()7 m se táhnoucí; západní s\ah pokryt adou
mohutných. pikr\'ch
buližníkov\'ch skal. které tu až do hloubky 20 m spadají, kdežto východní strá nkolikeré z buližníkových kamen nanesené náspy
chrání. Pokraováni valu shledáváme V2 ^J^ západn, níže lesní cesty
z Jinína do Vlí. Se skal jest pekrásný rozhled pes eku.
Z Vlí dáme se dále silnicí k Lužanm a tu na severním s\ahu
Velkého lesa zíme v levo od silnice samotu Loupensko, která tu
stojí jako zbytek nkdejší vsi a dále tam, kde silnice ponkud se
v údolí schyluje, menší vsi Zelené a Zálesí, se dvou stran lesy
obklopené, z nichž ona ku Roupovu, tato pak ku Skále patívala.
Ze vsi Zelené sejdeme smrem jihozápadním ku prastaré vsi
jící,

1

cm

Nezdi
Dolním, z daleka znatelné dle farního kostela s\-. Prokopa, barokové to stavby z polovice XVIIL století, pistavné ku pvodní gotické presbytéi se starou sakristií, nad niž bezpochyby devná
zvonice byla. Zvláštností jest tu zvonec z roku 141 s eskj^m nápisem
v yotických minuskulích. V levo za kostelem zíme budovu školní a
1

v zahradách nkterých chalup, zvlášt p. 7
faru. ped kostelem pak
ješt zbytky násp a píkop nkdejší tvrze, na níž r. 1243 Ludvik
z Nezdic sedl. Za sto let pozdji byl tu sídlem Drslav ze Stropic
sousedních a koncem století XIV. statek Nezdický prodán k Roupovu.
Nade vsí do privrši Nezdické Hrky táhnou se Xezdice Horní.
Ves lato vznikla ve století XVI.. kdy Nezdice již ku Poíí patily.
Podél Uhlavy kolem Borovského ml\''na dostaneme se za králko
do vsi Jinina (nyní jenom Jína). ležící v lunaté krajin, pi vtoku
potoka Vlího do Úhlavy. Také zde bylo sídlo vladyk píbuzných
s vladykami z Bikova a blízkých Stropic. Koku 1384 pivtleno zboží
zdejší k Koupovu. Pozdji (roku 1569) ml\'n prodán zvláš ku statku
Poískému. Nad Jinínem. pod samým lesem pi potoku Kbelském, leží
ves Stropic e (nyní obyejn Tyrol), které ve 23 íslech pop. 145
i

obyvatel mají.

I

zde. jak

již

doteno

se toho bylo. zvláštní statek vla-

dycký b\'val. na nmž rod píbuzný s Jininskými sídlel. Vladykové
ze Stropic prodali však již v polovici X\'. století statek svj k Roupovu. \' okolí jsou etné rozsáhlé mohyly, v nichž pohbeni ohnm
obyvatelé, kteí jižn odtud na v5'šin na skalách buližnikových v okolí

Kališt v chýších ze dev a prut hlínou omazaných bydleli.
Zvlášt hojnými nálezy vyniká skála .Koubova' nad samou vsí se
zvedající a skála .Teplá", západn asi Vs fim odtud v lese. Vedle
elných step z nádob nalezeny tu hlazené nástroje kamene: sekerky,

vsi

dláta,

škrabadla a

šlrkovitN^ch

velkostatku

j.

rolích,

Obyvatelé živí se tu jednak rolnictvím na chudv^ch
jednak prací v rozsáhlých okolních lesích c. k.

Poíského.

Od Kališt sestoupíme krásným lesem do údolí potoka Nedanického. kde stihneme nejprve Tebetín Dolní (nyní nesprávn

Bezdk

o v a o nco dále
TebejcinceJ, dále silnicí okresní vísku
osadu Hráz. jejíž nkolik chalup postaveno na hrázi vypuštného,
druhdy velmi rozsáhlého rybníka. Krásná poloha uinila z vísky té
oblíbené místo výletní, kde schází se v dob letní intelligence z celého
okolí. Za Hrází opodál v levo je poplužní dvr R udice c. k. velkostatku Poíského a dále vpravo od silnice pi potoku ves Tebetín
Horní. V^ dobách patrimoniálnich patila osada ta k Poíí. Zde koni
znenáhla naše pout okresem Peštickým, nebot nám zbývá silnici podle

potoka

zajíti

ješt

do

Nedanic ^Ialých

(ili

Nedanieki

a hned

v sousedství ležících Nedanic Velkých, rozložených pod svahem
Plína s jedné a Plané hory s druhé strany. Nade vsí bývala tu tvrzka,
na níž sídlel ve XIV. století Jeník z Mekova a zvlášt syn jeho

Amcha eený. Nejmladší bratr tohoto. Vilém, usadil se na blízké
Pedslav a pozdji celý statek, k nmuž Nedanice, Mekov a nyní
zašlé vsi Lhota a inov náležely, v ruce své ujal. Na poátku století

X\'. dostalv se vsi vvše

eené

bratím

z

Kvdlin (na Klatovsku)

-
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pešly v ruce vladyk z Kadova. Skoro po
Nachval IJsilovskj' z Ryžemberka, až konen
Janovsk\'mi z Janovic pešel statek ten na Mikuláše Šice z Drahenic
na Borovém a Poíí. Vedle tvrze býval v Nedanicích pivovar a mlýn.
V okolí jižn Nedanic mezi vrchem Ptínem a kopcem Haškovcem stávala tvrz Tuk leky, jejíž pán Jan z Tuklek býval purkrabím na hradu
Skále nco blíže pak samota sestávající z 5 ísel pop. Trní zvaná
a
v mlýn jsou poslední místa v tomto zákoutí okresu Pestického. Silnicí z Nedanic za kratiko dostaneme se ku mstysu Minu
v okresu NepomucUém, jehož kostel již od Nedanic spatujeme. Tam
tedy pozdji na shledanou!
ale v polovici téhož století
stu

létech

sedl

tu

:

Touš

Adolf Šlégl.

LXXXl.

OKRES NEPOMUCKÝ.

K okresu Peslickému pimyká se celou šíi na východ okres
Nepomucký. tvoe s nim okres politick\'. Na map podobá se okres
tento bezmála kosodéiníku a horopisn iní takka pro sebe uzavenv'
celek, podobný dolin rozryté eišti potok, které xtšinou ku ece
Bradav (Úslav) smují a obklopené na všech skoro stranách \rcliy
znané výšky. Na stran západní jest to pedevším z okresu Pcslického
již známá hora Buí nad vsí Bezí do výše 614 m tém své zvedající.
Hora tato jako sted hbet, kivolace odtud v rzné strany se rozbíhajících, tvoí horský uzel. menších ovšem rozmr.
Z nho k jihu
a k jihozái)adu táhnoucí se pásmo dosahuje nejvyššího bodu na
Chlumci (613 /n). kopci to jako stvoeném pro rozhlednu. K Chlumci
druží se nad Mínem vypínající se Hora (.567 m), íSmet (570 m).
Stará pec (58./n) a Hradíš t (568/7), kteréž jméno bhem XIX. století
úpln zmizelo, takže kopci lomu vbec jen Hol\'' vrch se íká; dále

Boanv
(545

\'

r

ch

(

506 m).

H o r 533
(

m).

Planá Horal 530

Ptín (573 m).
Pokraování hbetu od Chlumce na východ

/??)

m\.

H

r

ka

a

vyl ihajiciho

oznaují

Beranice (586 ot). Slibín (.54! m). mohutná buližníková
Cernáskála (585 m) a Le d v na (504 m) úboími sv\'mi až k Zinkovu
dosahující.
Hora poslednjší na stran severní pkné ukoneni l\oi
mohutnými skalinami .,na Korunách" zvanými.
K východu od temene Buí možno sledovati hliel. zvaný
\

rciiy

:

i

C hro US to v 1578 m)
hbet na Starcích
hory.

jež se

a k jihozápadu
(521

m).

nade

poslední

to

odtud k severu do v\'še 647

m

Prádlem táhnoucí se
mohutné Bukové
týí a jejíž mohutné roz-

vsi

vlnu

éocliy vyplují siln zvlnnými boky svými celý Irojhraii liradavou
a potokem Chocenickým (na Blovicku) zaujatý. S , velké skály' buližniko\r. místa pro 12 — 15 osob poskytující, pekrásný otevírá se rozhled

do okolního kraje a na Suma\u.

.Malebným protjškem Bukové hoe je po pravém behu Hradavy
na hranicích severních okresu iXepomuckého vrch Mastný (658 m),
jehož tém triangulaním znamením je opateno. Od vrcholu jeho
k jiho/:ái)adu táhne se

do

m

hbet nestejné výšky,

.na |) lani
mocný spád ku ece Hra(la\.
6;í2

a tei)r\c

n"

na 561

jejíž

koryto

jenž stoupá na

m

se

\aln

snižuje,

Hebe nci
in odtud

se tu s\irá.

Les po-

krývající tuto zxýšeninu sluje v /á|)adní polo\ici I)oui)ra\a. na východ-

ním s\ahu Zahrádka.

Skvostným sousedem Bukové hory a .Mastného je na východ
okresu nade vsí
lesnatý vrch Štdrý, svojí mohutnou kujjou
6)5 m dosahující, jenž pyšn s výše své pehlíží eled nižší, kolem
sebe nakupenou a sice k severozápadu Chlumec (521 m). k severu
(548 w). k východu Háj a Plzenice (561 m). nad Liškovem

Wany

Hrku
pak

Chlum

{<>H4

Pod

m).

západním svahem Štdrého leží stará farní ves
a opodál nádraží Nepomucké. Za ním dále k západu zvedá se

Hora

Wany
Zelená

jejíž patu na severu om\''vá kivá Bradava. Kopec tento
lét se zelenajici. korunovanv krásným zámkem, vystupuje
smle z údolí plných zelen a života. K jihu pechází ve hbet, na
nmž a na svahu jeho západním rozkládá se okresní msto Nepomuky,
za mstem pak dále k jihu výší se opt Šibeniním vrch e m (512 m)
a ponkud k jihovýchodu mezi vesnicemi Milí a Kozlovicí nezalesnná
balvanitá skupina ,U K a me n u" (5!8 ot) zvaná, kteráž vybíhajíc \ rozsochy po stran východní triangulaním jest bodem Zbývající úhel jiho\ ýchodní okresu vypluje pda kopcovitá, po niž vine se erární silnice
-rybáská" a lokální dráha ku Blatné. ásti této vévodí na stran
severní kopec pkným lesem. ..na nivce" z\aným. i)orosllý (580 in)
a v ásti jižní hora s\-. .Markéi\- (662 m). i)íliui ivaplí této svticikorunovaná.

v

(533 m).

zim.

v

.\a jihu

okresu ku Kvášoxicúm. v okresu Horaždo\ ickém. snižuji

chlumy jižn vsi Nekvasová v kopcovinu. v niž jediná Vraž 610 /«
výšky nadmoské dosahuje. Za to dále na západ za potokem Loužnou
zvedá se na mohutných základech skupina horská, která ve stedu
svém nejvyšším vrcholem. Stírkou zvaným, do \vše 704 m se kupí
a na sever v okres Nepomucký rozsáhlejší výšinu, stále nad 600 m
tvoí. Les tuto mohutnou skupinu pokrývající vbec \\ a k o v e m se zove.
Ostatní kopce severn a se\erov\chodn položené, jako Vustrá
(vlastn Ostrá .S97 m). Brabec nice 1.^04 m) nad .'~^<)l)suky a na
se

-
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Kramolšl {5\'A tn) jsou již jen nižší zvvšeniny toiioLo zajímavého
komplexu.
S výšin tuto vylíených vodstvo veškero stéká v potoky, které
všechny do Bradavy se vlévají. Není jich mnoho, ani nej.sou
tak dravé jako na Pesticku. akoliv spád Bradavy v okresu jest mocnjší než spád Úhlavy. U mlsma .,Komendy'' na hranicích okresu
z Planicka
pitékající klidná Brada v a (nesprávn Úslava) vine se
kolem Hrky k Zinkovu. ped nímž do rozsáhlého rybníka se ztrácí,
aby v msteku samém splavem o osmi stavidlech unikala dále ku
Kokoovu, Prádlu. Klášteru a ku farní vsi Vranm, okolo níž se k se\eru obrací, aby za nedlouho rozrývala strán Bukoxé hor\^ a Mastného, které se tu tak si)ližují, že pi pohledu na
pipadá nám na
mysl. že v dávn\-ch dobách splývaly ob strán \- mohutnou hráz,
která násilím rozryta býti musela pívaly vodními, jež tu na jihu široké

tém

n

rozliliny

zajisté inily.

Do

jihov\'chodní zátoky Zinkovského rybníka splý\á od jihu
Planicka i)otok T o u n . Jin\- potok od Neuraz pod Kakovem zvolna
vine se i)od Šibeniným vrchem k Nepomukám a pod Zelenou Horou
z

v

Bradav

se ztrácí.

íká

se

mu Michoxka.

ale

myslím,

že snad

Mnichovka se zváti má. Tetí znanjší potok po pravém behu L o uzná
(jinak Myslevský potok), shromažduje vodu svou v okolí Strážovic
na Planicku. opodál vsi Kramolína pichází na pdu okresu Nepomuckého a kolem Záhoí. Zelvic a Tebic luinami se vine až k Huti
ped \>any, kde do Bradavy se vlévá. Na cest pijímá tré menších
l)Otok a sice: u Želvic Bez deko v ec ký, nco níže ped Hutí potok
.Mohelnici a za Nekvasovém potok Kozinsk\''. \y tkající na jihu
mimo hranice okresu z rybníka Kozínského, k nmuž od jihovýchodu
spchá |)otek Oselecký. Krom tchto spchá do Bradavy ješt

Ceo\ick\'' a severnji
znan\'m spádem.

potok
se

s

pedešlým potok (ížkovský. oba

Po levém behu jsou potky skrovné, krátké svým lokem a podosti mírn.
Od Radkovic Žinkovských stáí se k Osobovu

mrn

potok O s o b o \' s k v a zaniká zvolna ve Bradav u vísky Cepince.
S výšin Rampichu nade Bezím stéká voda v potek Zinkovický.
který ddsti byste od poplužního dvora Zinkovic pod svahem Listin
k Žinkoxu se ul)irá, tam na lukách ..sázky" \elkostatku napluje a za
kratiko v rybníku se ztrácí.
vSoustavu vod tekoucích — iiomrn dosti chudou, dopluje zízeni
rybník, akoli rybnikáství nynjší jest skrovné proti létm minulým.
Tak na píklad na velkostatku Zelenohorském užívá se deseti b\'valých
rybník jako roli a luk. Nejvtší na okresu jest rybník Zinkovický,
mící 35 ha; ostatní jsou malých rozmr. A^eškero \odstvo na Ne-

pomucku

zabírá

I4.3'j!()

ha.

Vše. co tuto pedesláno, dává nám tušiti znanjší rozdíly v podpodmínno v nkter\'ch stranách okresu rozmanitou
výškou nadmoskou a bohatstvím les. jest chladnjší, drsnjší a vlhké
jako na jíiklad v okolí Buí', Rampichu. Bukové hory. Mastného.
Štdrého a Kakova. jednak zase v krajích chránných jest mírné. Celkem
platí tu totéž, co bylo vylíeno pi okresu Pestickém.
21 li.'! km' r()zlf)hy a ítá
Zastupitelsk}' okres Nepomucký
nebí, které jednak,

mí

(roku

celkem 17011

l')(M>)

duší.

(obyvatelstvo okresu je skoro

nostnictvo hledí

si

výhradn zemdlské, nebot

zao|)atovati zdroj výživy vedle

i

živ-

zamstnáni svého

Znané jest
hospodáství lesní, jednak
z výtžku zemvzdiání.
velkostatk: Zelenohorského. Žinkovského a Blanického, jednak rustilesy poslední, k nimž zkušení
k;ilní a obecní a teba doznati, že
znalci dohlížejí, rozumn spravovány jsouce, znaného užitku |)inášejí.
i

i

i

\'edle

zve

nám známé

mulloni, akklimatisovaní
se jim zde

žije.

I

z

Korsiky.

zahrad, jichž je

K tomu

všímáno.

oboe pi zámku Zinkovském
potem pes 3!K) kus a dobe
na Nepomucku 2(H) 44 ha. je si piln

chovají se v

sem

pistupuje též stále vtši

pée

o chov dobytka, af

kostva a skotu, aí bravu vepového, jehož snaží .se hospodái
rozumným kížením. Piinním spolk hospodáských zavádí

dosici

se za

podpory zemdlské rady skot Simenský a na velkostatku Zinkovském
pi dvoe v Osobov (díve v Zitin) jest velmi dobrá stanice pro chov
dobytka vepového.
Prmysl zastoupen jest na oi^resu 4 |ji\o\ary. 2 lihovary, pak
etnými ml5'ny ponejvíce válcovými, továrnou na výrobu epkového
oleje a šindelnou. Povšimnutí zasluhuje výroba dtskSxh hraek a jiných
vcí ze deva ve Stašov, odkud ilý odbyt je do Ameriky a na slovansko' jih. Továrn\' na devný olej nacházejí se v Huti a v Nepomukách,
dehet vyrábí.
kdež se
V oboru penžním prospívají etné ústavy penžní, jichž roní
obrat iní na 2 miliony korun.
(Jkresem probíhá trat c. k. stát. dráhy Plze-Budjovicc pi niž
Nov proje nádraží v Nepomukách a zastávka jižn v Nekvasov.
jektovaná traí místní dráhy ze Stakova pes Merklín. Peštice ku
Zinkovu a Nepomukm, doplující traí Nepomuky-Blatná, k ilejšímu
životu pivede zajisté obchod prmysl, jakož ruch turisticky-, až flosud
krásný kraj ten pomijejiei.
i

i

i

NEPOMUKY,

ítající ve 279 domech 2()40 oby\-atel, jsou jako
sídlem samosprávného zastupitelstva, c. k. okres, soudu,
i)erniho úadu, finanního komisaství, e. k. poštovního a telegrafního

okresní

msto

úadu. c. k. etnické stanice, stanie<' c. k. stát. dráhy a místní dráhy
Nepomuky-Blatná. lékárny a sídlo vikariálu Ne|)omuckého. O vzdláni
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mládeže peuji školy obecné a mesiánské, kteréž poslednjší vydržuje
soukromv' fond a spravuje ád Piarist. Život spolkový soustedn
v odborných korporacích a národních spolcích.

Msto navštvované

nkolikrát zhoubnými požáry poskytuje obraz
polohy nevýhodné. Vyzdviženo bylo
na území kláštera Pomuckého v samé blízkosti staré vsi Pesanic, s níž
splynulo ve stol. XIII. ádem purkrechtním jako „ves trhová" na
lesa vymítného. Jako msteko urit jmenují se Nepomuky teprve
ve stol. XIV., kdy své živnosti mlo, trhy odbývati a spravedlnost vyza vlády klášterní Nepomuky hmotn zkvétaly.
konávati smlo.
nicmén v ohledu národním stálým nadržováním živlu nmeckému doznaly znané újmy; proto s radostí zajisté uvítalo obyvatelstvo eské
pád kláštera piinním voj Žižkových r. 1421. a po létech zmatk
zase vládu pán ze Šternberka na Zelené Hoe. Zmínky zasluhuje, že
ve stol. XVI. dali se Nepomuti, rovnž jako pán na Zelené Hoe potebovati do války s Turky a bylo jim za 283 kopy 19 groš škod vyplaceno v bern zemské 100 kop; dále že Mannsfeldovi po jeho porážce
u Záblatí, když tento na útku svém — císaských jej pronásledujících
oklamati chtje
klobouk na kižující cest na druhou stezku zahodil,
obané Nepomuti stužku darovali, aby jí hlavy své pikrýti mohl.
sídla starého, ulic nepravidelnS^ch,

pd

A

^

Nepomuky jsou rodištm Jana, syna Velflikova, jenž pro své
ukrutné usmrcení dne 20. bezna 1393 v ece Vltav, svtcem prohlášen byl. pak Davida Vlasáka, jenž se tu r. 1513 narodil a v latin
Crinitus se psával, pozdji pak jako písa mstský v Rakovníce pro
umní své básnické Maxmiliánem II. císaem jako básník korunovan\a do stavu šlechtického s predikátem ,z Hlaváova" povýšen byl a
v dob novjší Augusta Némejce, osvdeného akademického malíe,
jenž se tu narodil r. 1861. Kostel sv. Jakuba vtšího vystavn byl ve
XIII. stol. na míst povýšeném jako Ivrzka pvodn slohem román-

NEFOMKV.

skvrn ve vsi f^esanicicli. klcrá nyní s msicm. pozdji vy;íd\ ižt-nym.
spojena jest. Po stu letech pí-estavn byl slohem gotickým a kamennv
románský portál pvodní stavby zazdn, jako [)ortál na stran jižní.
ten

ped

úpln\'m zniením zachránil

1858 J. E. Vocel. Ze stol.
XVI. hlavni Jod rozšíena
byla za Šternberk na Zelené Hoe boní lodí po obou stranách ale
krásná ta stavba ve stol. XVIII., když v samém
Nepomukách
nový kostel sv. Jana Nepomuckého vystavn byl. zrušena roku 1780
z rozkazu císae Josefa II. jako , zbytená" a právovárenmu mšanstvu prodána, kteréž ji jednak za sýpku, jednak za skladišt prken
užilo, pi emž ovšem nemalé zkázy trpla.
Konen po 7! létech
ujal se opuštného chrámu c. k. krajský hejtman Plzeský. Tomáš
l^)rtál

WV.

jsou presbyterium a sakristie. \'e

r.

stol.

;

mst

NAMKSTI

ryt. z

s

Pulzlachcru. který sehranými milodary v létech 1857—

obnoviti dal.

jej

.\i:i'o.\ircKi-;

cibulovou bání.

Í86(t

zase

Pi presbytéi kostela k východu stojí osamle vž
která hned pi pestavb kostela ve slohu gotickém

postavena byla. \' ni visi tyi zvony, z nichž nejvtší pelit
1756 ze zvonu staršího z r. I.SUO a menší z r. 1585. Opodál
kostela toho je starobylé dkanství, jemuž pidlen však v ulici k námstí stojící novjší kostel sv. Jana Nepomuckého jako dkanský.
Z kaple pvodn r. 1636 sv.Janu Ktiteli zasvcené, vznikl piinním
Františka Matyáše ze Šternberka na Zelené Hoe a manželky jeho
Ludmily Benigny. roz. Kavkové z ían, kostel vtší v místech, kde
dle povésti stával rodný
X^elílín. rodiny nmecké.
Místo, kde
kolébka sjTia \'elflínova — sv. Jana Nepomuckého — stávala, oznaeno
jest ve chrám zvláštním oltáíkem ve stedu lodi.
Baroková stavba
kostela provedená v létech 1734 — 38 za Adolfa hrabte z Martinic na
Zelen Hoe. jehož štít nad hlavním portálem umístn, má \- pedu
zvlášt

byl

r.

dm

dvé boních vži se zvonovit^^mi binmi a jest skoro obdélníkov zakonen, ale vnitek psobí pkným
dojmem; podobat se ve mnohém
vnitku kostela Nicovského na Planicku. vystavného rovnž nákladem
Adolfa Boity z Alartinic. Ze století
XV^llI. je rovnž inventá chrámo\ ý.
Velký zvon, ulitý r. 1775 a pelitý
r. 1848 Václavem Pernerem v Plzni

mí

v

prmru

jsou na pravé

dva menší

z

V8 m; vedle nho
vži chrámové ješt

let

^Wíá3Si;f,a*iii!S!

t'

-^

i-n

V'

"'•
I

i-/^

1716 a 1879.

Na mstském

úad

chovají se

stíbrná z r. 1560 a mosazná z roku 1719 vedle mnohých
listin (asi 25), knihy zápisné o pijímání soused do obce z r. 1637 a
knihy i)amtní z r. 1685.
jdcme-li z námstí smrem na
sever, dostaneme se úzkou ulici ku
malému návrší, na nmž druhdy
peetidla,

_bašta dolejší" ku pední ochran
N.AHROBEK STERNBERKUV Z R. 1576
hradu Zelené Hory sloužící stávala
V KOSTELE SV^ JAKUBA.
a na další cest ku sýpce, pod níž
je pivovar, a ku sladovn.
Odtud kráíme zalesnnou strání vzhru
až tam, kde na odboce cesty v levo zbytek brány dnes již valn snesené, spatíme; za ni dál pijdeme teprve ku vlastní brán hradního
opevnní, prosté, se širokým obloukem, od níž v levo jednoduché
stavení o poschodí, v právo pak vž okrouhlá — staré to vzení
nalézáme. Octnuvše se za vží na pedhradí. staneme záhy ped kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Baroková jeho lod na starých základech založená, zakonena je pvodní, z XV. století pocházející presbytei; pozdji ve stol. XVIII. lod ponkud zmnna a kostel o orato
a sakristii rozšíen. Barokové jeho prelí vybíhá nad imsu hlavní
ve štít, z daleka od jihozápadu nad korunami strom
jimiž celé
okolí hradu obklopeno jest, viditelný.
V kostele samém povšimnuti
zasluhuje v5'borná akanthová ezba oltáe hlavního, kopie devné
sochy Panny Marie s dátkem (z konce XVI. stol.), devná socha
sv. Vojtcha, vynikající práce z poátku XVI. stol. a tyi reliéfní
obrazy do deva ezané, na nichž zobrazeny výjevy ze života Kristova:
narození, klanní se sv. Tí král, obezání a obtování Pán, rovnž
ze XVI. stol. Za oltáem ní holá skála zelenavá vlhkostí, na niž prý

—

,
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zemi reské žehnal. Od kostela kolem sláji vede nás cesta
výše ku hradu vlastnímu, který temi trakty svými ku západu, jihu
a v5'chodu obrácenými o tech poschodích uzavírá pravoúhl- dvr.
k severní stran hradební zdí ohraniený. Nad zámkem zvedá se vž
plechovým jehlancem krytá, nastavná teprve po stol. XVII. V jihozápadním rohu, kde je vchod k bývalým kanceláím, spatuje se sklepení, kde nalezen byl záhadný rukopis, zvaný odtud Zelenohorský,
což oznaeno tu deskou mramorovou. Vtšina letopot tu a tam poznamenan\'ch naznauje r. 1696.. z ehož soudíme, že zámek v nynjší
podob na míst starého hradu z XV. stol. za Šternberk vystavn
byl.
Vnitek je nákladn vyzdoben a obsahuje etné sín. svdící
o \kusu a lásce ku starožitn_vm cenným vcem.
Návrši homolovité, na nmž hrad stojí. b\>valo pvodn staroslovanským hradištm teprve zaátkem rozbroj husitskxxh osazoval jej
jako dležité a píhodné stanovišt .Mikuláš z Husi, dada mu jméno
Olivetská hora. Ale ne na dlouho, nebot 22. srpna 1420.. králce po
zpuštní kláštera dole pod Horou voji husitskými, /apsal král Zikmund
všecka zboží tohoto kláštera bratím Krušinm ze Svamberka. Bohuslavovi a Hynkovi, z nichž onen — díve horlivý stoupenec strany
pod jednou — za krátko pední hejtman strany Táborské, hrad na Zelené Hoe vyzdvihl, k nmuž celé jmní kláštera náleželo a pod horou
v Klištee na dále osm mnich výživou opatoval. Ped svou smrtí
r.
142,5 ustanovil poruníkem statk svých Pibika z Klenového na
Klenovém, jenž tou dobou také Žinknv ddictvím držel. Ten postoupil
statku Nepomuckého stran Táborské, lato i)ak konšelm a obci msta
Klatov, ale tato vydala jej
sv. \'ojlr(ii

:

r.

1436 Hynkovi

Krušinoví

Svamberka. jako právnímu ddici zápisného toho
ze

zboží.

jeho

Zemel

r.

Bohuslav

1454 a syn
asi v deseti

létech prodal panství Zeleno-

horské Zdekovi ze Šternberka, za nhož dne 28. listopadu I-tó5 konal se zde sjezd
proti Jiíkovi Podbradskému, zaátek to domácí války
a vzájemného pustošeni ves-

Potomci z
nic v Plzefisku.
rodu Šternberk drželi panství Zelenohorské do r. 1630,

kdy prodal Václav
ST.\KV

Ui .M

\'

.m:1'umliv.\CH.

starší ze

Šternberka polovici svou Ja-
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z Marlinic a na Smen, kdežto druhou polovici držel
Šternberka a po
syn jeho František Matj. Smnou,
dne 27. bezna 1638, rozdlili se oba majitelé panstvi píhodnji tím zpsobem, že Zelenou Horu celou s vesnicemi k ní pilehlými

roslavu Boitovi

nm

Adam ze
uinnou

i

Planick cei Jaroslav Boila z IVlarPo Františkovi ddil Zelenou Horu syn jeho Václav Vojtch,

dostal František
tinic.

Matj

a panstvi

mnohém zmnil stavby hradské v létech 1670—1695. Když
pak r. !708 bez ddic zemel, pipadlo panstvi Zelenohorské se statkem
Prádlem strýci jeho Leopoldovi na Zásmukách a Castolovicích, jenž

který ve

je

r.

1726 Adolfovi Bernartovi hral)ti na Planici i)r()dal.
hr. CoUoredo-.MannslVlda a snalkiMn

pešlo ddictví na

ZI-:LKN.\ liOlí.A U

Z rodu tohoto
r.

I»22 na^kní-

.NEPOMUKl'

kterým nálc/i dn dnes. Allodiální velkostatek
z Auersperga,
3025- Kt ha: z toho je: 'XlS-2 ha roh'. 2467 ha luk
Zelenohorský
a 167872 ha les.
Opouštíme krásné sídlo, s jeho/ oicen prcknisné panorama oku
našemu se jeví a touž cestou jako driv vracíme se do msta; z námstí dáme se v právo ulicí do Zeleného Uolu. predmsti Xepomuckého, a za krátko dostaneme se. Zclemiu Horu ohešedše. do vesnice
Kláštera a ku zíceninám znanieniu^hn (lruhd\- klášliTa Pomuckého,
jehož statky od Domyslic (u IMovic) a/ po Zdehorice na 1'lanicku sáhaly.
Místní kaple sv. Markéty, obklopená hbilo\em pro osadníky
Klášterské, vystavna byla v létech I8.I-,S2 nákladem jmní kaple,
která tu odedávna stávala a z niž nedaleko kaple nynjší zed stará,
se šesti románskými okénky a krásným portálem v rázu forem pozdn
románských jako zbytek — myslím — pravé lodj menší románské bakaple sv. Bernarda, která
siliky zbyla. Vedle této kaple byly tu ješt
tu ješt na poátku ,\VIII. stol. zpustošená stáxala. pak kaple opatžata

mí

:
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sUá a hlavní chrám

P.

Z tohoto etné
liál, baldachýn,

Marie.
zl)ytky

svorník, kružeb okenních,

krásn

n\'ch

osténí,

dlaždic

hem
}i..

let

pípor a
vykopány bpi íslech pop.:

a

').

profilova-

.S.5..

mnohé péí
ísla
tuším

—

dáského

zdny

—

p. Otce
ve zdi hosjx)-

9.

/.

nichž

z

hospodái^e

staveni

a tak

ped

\<'-

znie-

ním zachránny byly.
Pi vstupu do vsi od
Zelené Hory máme po
jímž

levé ruce rybník,

eka Hradava

protéká,

ženouc vodu na mlýn,
ivterý

b\i

tu

již

\'

za-

átcích kláštera zízen.

Zde a v sousedství zachovaný jsou staré zdi
s.-pti románskými okny
s tesaným oslním. kde
klenbami kížovými. Cestou dále pijdeme ku

BK.WA NA

HI^Í.XDNl

ŽÍEI.IÍM': IlOKl':.

byly místnosti skli'nuté
tem vvsokým i)0(ljezdm lirolil sklenutým, z nichž jedním na náves
projdeme: a\šak ješl nad nimi ixivšimnme si ve výši patra nkolika
stejnvch. ne\i'll<ý(li (ik<n. po obou stranách sedadly opatených. Soudím, že

tu

/i)ylek

je

krizové

chodby a nad ni zbytek cel mnišských.
zdi. pozstatky rzných staveb

mnohé zbytky pvodních

Ale ješt

pi

klášterních,
Klášter, jež

již

('isle
\

c

pop.

27..

mr/i ísly ,S2. a 42. se nalézají. \'es
\e zíceninách kláštera Pomuckého,

slol. X\'l. stála

pipomíiKÍ se pi dlini slaiku Zilenohorského v létech 1556 a 1584.
Klášter s;im pNodn zalo/en byl iiiaxdpodobn r. 1142 ne-Ii králem
Vladislaxim 11. saniym. lož snad jclio bratrem Jindichem záhy bookolními pány a vladykami
hat nadán nejen králem samým, ale
pes to \'še. že mni^i iidii Cisiercianského povoláni sem — do krajiny
;

i

eské

-

z

l^braciui (\e \ýchodni<'h

Francích).

Klášter nebyl \ysla\ ii najednou: pu\-odní stavba byla bezpochyby

devná,

ale

záhy ustoLipiia budovám

vedenvm. Stavlo prv se skoro 50

let.

zdným, dobe
Chrám Matkv

z

kamene

pro-

Boží vvzdvižen

Z

kamene ve slohu pechodním

52^)
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—
Mniši klá-

romíinského do gotiky.

rýžováni zlala pi ece Bradav, ze
kteréž doby pochází ves Prádlo a dolováni zlata na tak zv. „Královkách", jižn nynjších Nepomuk na lesnatém \rchu Vráži blíže Mysleva (na Planicku). které jim hojné užitku pinášelo. Na výši rozkvtu
štera

stál

již

ve

stol.

XIII.

klášter okolo

r.

dbali

byli

kdy zde KtO — 2(K» eholnik krom etné
Idášli^r bern královské 270
dle \ vkazú
Rozi<\élu lomu netšil se \šak na
platil.

i4()(l.

eledi klášterské meškalo a

kop

gr. (ili

asi

BOJ

5670

zl.)

JAROSLAVA

V\-.

(Sted nástropni

Již V

na I)lízkou ro\inu

hlavni voj se Žižkou.

nili

\'

se šfastn za hranice

mezi

t
i

s

.S

KL'BL.\1KV1EM.

m;.lhy v /.iniKu na Zcicné

msíci dul)nu roku

dlouho.

Žižkv.
i

ŠTEK.XBEKKA

chvíli

I42(» jiitrhla

Hoe.l

i)ráata.

\'rany a Prádlem,

nkteí

mniši prý

s

v

pední

voj to

záptí hned

opatem zachrá-

i^okkidv a klášterním archivem.

Klášter

napadený dobvt a že byly všechny .východy lidem Zižkovým obstaveny,
vtšina mnich zbylých upálena. Když pak brati Bohuslav a Krušina
ze Švamberka Zelen Hory se ujali a na nkdejším statku kláštera

Pomuckého hrad zídili, obnovili dole v kláštee opt opatství, v nmž
žilo osm mnich ádu eeného kláštera, kteí z bývalých rozsáhlých
statk mli však již jen ti vesnice a d\a dvory pusté a píbytky
z nkterých zbytk budov klášterních, chatrn opravených, ješt roku
1564 byl tu opat — neznámého jména — jenž tu nepoádn hospodail,
klášter opouštl a dchody téhož kláš;era jinam než k domu Božímu

neb k staveni klišterskémii daremn obracel. Zatím — koncem stol.
XVI. — zaalo se na gruntech kláštera usazovati obyvatelstvo, které
rozliným zpsobem zícenin klášterních využitkovalo pro staveni svá,
a klášter vlastni zanikl docela zvlášt za dííhy vlády Malovky z Pacova
na Zelené Hoe. kt(Má .knží nepoádných podporovala".
Dnes pod lesnatou strání Zelenohorskou veerní .Ave!" odzxoní
malý zvon kaple sv. Markétske a místo |)Qlnoních hodinek mnich,
ponocný odbývá svou tichou povinnost.
Z Kláštera cesum |)ohii na západ i)ij(leme pes Xový mlv'n ku
farní vsi Prádlu
\'/nilda zajisté piinním mnich Pomuckých pi
rýžo\išti písku z eky Hradaxy a pipadla pak ku statku Zelenohorskému. R. 1561 po rozdleni prodal
Zilenk ze Šternberka Jiíkovi
Kokoovci z Kokoova na Štáhlavech. kl( rý tu Ivrzku jakosidlo panské
postavil. Syn jeho Jan Kokoovec. jenž po smrti otcov r. 1584 zddil
statek celý, odkázal jej Markét
Dlouhé vsi. manželce své; po její
smrti r. 1606 dostal Prádlo Jan Adam Kokoovec. který pro úast
v odboji stavovském 2o. listo|)adu 1622 k manství odsouzen. Dílkami
po
pozstalými |)ro(láno Prádlo r. 1629 Jindichovi Lapákovi ze
ji

/.

nm

Rzavého, hejtmanu tehdejšího kraje Klatovského, který vnoval jako
zdejšímu

kostelu

patron

dva zvony a kalich. Po
jediném synovi jeho PetKarlovi

r.

1673)

zbvl dcery .Anna

Salo-

rovi

(t

mena. provdaná za \'iléma

Beka

Pikharta ze Zele-

ného Dolu a Markéta Ludmila, provdaná Wencelíprodaly Prádlo r.
ku Zelené Hoe.

ková.
1675

opt

Z bývalé
staveni

výšeni
stavba
tiky,

s

\(-nou.

ckého
téi

Kíže

.

l.\~^ll.li^^

lodi

r.

která

prostá

1H82 pista-

mimo

slxlenuli

goti-

v presby-

žádnou
Farním opt
I»57. Vedle

ne\ykaziiji'

prohlášen
íarv

je

doby pozdní go-

zvláštnost.

ZBYlKV BYV. Kij.M.Vs.^KK
V KL.\ŠT:KK.

hos|)o-

Farní chrám Po-

sv.
z

stol.

úelm

k

dáským.

uiXVII.

tvrzks'

nno koncem

je

tu

r.

škola

obecná.

-
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ml_vn a lihovar. Opotlál jsou samoty: iJOplužni

(Ixiir

Dubec

a

samota

Ch vostule.
samém

A"

Novotníky
knize

far}^

sousedství Prádla

(nyní jen Nevotniky

Prádelské. farái tamní

Z Prádla

pl

2á|)a(lu pi ece Bradav jest ves
kde prý dle poznámky v pamtní

k
l.

njaký as

bydleli.

k l'lzni smující,
dostaneme se do vtší >i Mcholup. Z daleka viditelná vtší kaple
vystavna byla nákladem obyvatel v dob nedávné. Východn odtud
za svahem Bukové hory leží pi Brada\ \íska Srby se dvma mlýny,

za

hodiny k sc\eru

silnicí

erární

\

.SELSKÉ USEDLOSTI \K ZKÍfE.M.XACH

Batovem.
mínovem,

poplužnim dvorem xclkostatku Zelenohorského a \' ekde r. 1824 hamry žcli-né založeny a dále k v5'chodu pod
i

lesem Doubravou ves Sedlišt.
a ves

Ceovice

ves Liš kov.

znané

jjak

visky

se školou jcdnntíidni

pifaena do \'ran.

této vsi se školou

pvodn

POMUCKEHO KLASTEHA.

gotická, v létech

a

ptilídni

1866—69

je

;

Smetalky, Zahrádka

opodál

vsi

je

ves

M rín

obyejn Vren

farní

znan

1

a jižn

zvané.

Ve

chrám sv. Vavince, stavba
pestavná, z níž presbyté

zvláštních forem stavitelsk\'ch nevykazuje.
zachována,
Na vži jsou tyi zvony, z nichž nejvtší a také nejstarší z r. 1557
pochází. Ve Vranech bylo záhy sídlo panoší. Odtud píše se r. 1189
Otto, jenž ml syna Magna; neznámo však, jakého rodu byli. O potomcích jejich nieho dále se nedovídáme, až v polovici XIV. stol. vyskytuje se tu Otoslav, jenž ml syny Ottu a Pibíka. R. 1386 byl již

gotická

je

-
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l'nbik mrtev,

naež

od-

kazem nebo prodejem

Wany zbožím klášterním se staly a pozdji
ku velkostatku Zelenohorskému pipojeny.
Opodál vsi, neo pes
I

\

km severov\''chodn
Chlumci

lese

stojí

r.

1684

Václavem Vojt-

chem

ze Šternberka za-

ložená,

1883

r.

obno-

vená osmiúhlá staxba
kaple. sv. \"ojtchu zasvcená, jejíž vnitek paprskovit sklenul jest.
V ní jest dodnes podivný balvan žulový s
dvojatou prohluljní. na

nmž jako v Petrovicích
ve Zdeboicich (na
Planicku) a jinde sv.
\'ojtch prý si .otlpoinul' a tlo sv v
a

nm

otiskl.
\'

samém

sousedství

k jihozápadu navštívíme

Hu

ješt ves
nádraží
c. k.

POUSTEVNA V

^BOKÍvL'- U PK.\1)I.A.

blízko

Xepomuckého

stát.

dráhy Plzepoloženou,

Budjovice

která vznikla tu

r.

1824

postavením huti železné, k níž však ruda z okolí Srb a Vran dopravována. Pozdji musela býti dovážena ješt ruda z okolí Rokycan;
následkem toho výroba železa se zdražila a hut také brzy zanikly.
již jen pec, obydlí pro dlníky a — hostinec; le pes
následkem husté freciuence na nádraží >s'epomucké poet dom stále

R. 1839 byla tu
to

vzrstá. Pi silnici od nádraží k mstu Nepomukm je ves Dvorec,
k níž Hut katastrem náleží a jižn, blízko trati c. k. stát. dráhy, ves
Tebice. Kolem vede stará , rybáská" silnice z Nepomuku ku
Blatné a traf lokální dráhy téhož smru. Severovýchodn pi potoku
leží víska Tojice a pi sam\''ch hranicích okresu ves Cmelín, jižn
obou pak ves Mohelnice, osady vesms nevýznamné. Vlevo silnice
tu
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rybáské

blíže

hranic okresních pod

Podhoí (obyejn Podh).
plužní

píkrým svahem kopce

leží

zámeek novjšího pvodu,
Smrky. Allodní statek k tomu

Je tu

dvr a pivovar, majetek Jos.
má pozemk ve výme

ves
popi-

28744 ha. Podhoí patívalo pku statku Ždáru (na Blovicku). Po etných majitelích koupil
statek zdejší pi veejné dražb dne 11. ervence 1821 Vavinec Kristián
Smrka, dd nynjšího majitele.
V jihovýchodním konci okresu jsou menši vsi Zelvice a Bezdkovec, pak Záhoí, o nichž víme. že ku zboží kláštera Pomuckého patívaly a vtší ves Nekvas o v. Ves tato byla taktéž pvodn
majetkem kláštera Pomuckého a pozdji statku Zelenohorského: ale
po r. 1584 prodána byla ku zboží Neprochovskmu, se kterým r. 1591
ku statku Xalžovskému pipadla. S ním koupil ji Karel Svihovský
z Ryžemberka a Švihová na Horaždovicich.
Z nevlídného, jakoby zapadlého, žulovými balvany posetého cípu
okresu obrátíme se podél trati železniní k severu a kolem vísky
Maíiovic v levo a nkolika mlýn na potoce Kozínském v právo
za hodinu dojdeme do vsi Milce. Z daleka spatujeme již jehlanovitou
stechu kostela druhdy farního, nyní filiálního, pidleného ku dkanství
Nepomuckému a zasvceného sv. Petru a Pavlu. Stavba jeho pochází
z r. 1764 z doby vlády Martinic
na Zelené Hoe, k níž ves Milec
od konce XÍV. stol. patívala, kdy
ješt klášter Pomuky v plném byl
rozkvtu. Ped tím byla tu tvrzka,
dle níž Pibik z Vran, též z Milce
náležející

vodn

r.

1372 se psal.

V

kostele zaslu-

povšimnutí dv devoezby
ze XVI. stol. pedstavující sochy
P. Marie a sv. Barbory polychromované, na vedlejších oltáích a
za oltáem hlavním pohozená devná socha sv. Pavla z téhož století pocházející. Chatrná a stará
dvojtídní škola zdejší v poslední
hují

dob zamnna pknou
stavbou,

moderní

jaké málokterá budova

školní na okresu Pestickém se
vyrovná. Od Milce k Nepomukm
trí pi cest mezi stromy ,boží
muka s chlebíky", žulový to sloup
z jednoho kusu tesaný s podstavcem na 4 /n vysoký ze druhé po-

ZVOXICE V NEUR.\2ECH.

lovice stol.

XMI.. k
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nmuž njaká povst

vatelstva v dobách vojny 30tileté se táhne.

zniení

o

obyk jihozápadu za

vsi a vybití

Od Miie

leží stará ves Kozlovice a nco jižnji pod lesem Kakovem ves Krám o lín v nadmoské výši 510 m se
školou obecnou o dvou tídách. Podnebí je zde zvlášt drsné, ježto
nezalesnné okolí pístupno je vtrm severním. Rozhled odtud je
zvlášt k severu — pekrásný. Ješt dále k jihozápadu ve
však
skupinách kopc .Kakova" uprosted les tulí se chudobná víska

vrchem ,U kamenu" (513 m)

—

Polanka.
Pod Kakovem na

sever rozkládá se prastará ves

Zelenohorským poplužnim dvorem.

Dchod

/.

Sob suky

této vsi a vesnic

se

A'ran

o35
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ŽINKOV piléhající ku prastaré hrázi rybnin a svými domky kolem
tverhranného námstí rozestavené, vysazeno bylo ádem purkrechtním ve stol. XIII. na místech staré osady Zinková tu od pradávna
vedle nedalekého sídla staré vtve Drslavic rozložené, kteí se odtud
„ze Zinková" již ve stol. XII. psali. Bvlof jejich sídlo v tchže místech,
kde nyní v „míchaných slozích' r. 1897 opravený zámek Karla ryt.
z Wesselých ve hladin rybníku se odráží.
Nad starým sídlem tím ve stol. XIII. Puta, bratr Protivv, pravnuk
prvního nám známého držitele Zinková — Drslava, založil na návrší
pnkr\''ch tvar hrad nov\', kterj' po znmilém tehdejším zvyku Potenšteinem nazval a dle nho se psal. Hrad Potenštein zaátkem XV.
století zašel a dnes skrovné zbytky jen na v\'šin nad zámkem a
dvorem poplužním v oboe s opuštn\''mi píkopy hlásají místo jeho,
a tam kde druhdy dusot koni se rozléhal, ozývá se nyní dupot prchajícího stáda muflon, kteí tu na píhodném terrainu žijí život voIn\',

sem aklimatisováni z ostrova Korsiky.
Nkolik krok od hradišt trí na balvanech žulových , poustevna",
domek rovnž z kamene žulového na hrubo slepenSs slamnou stechou krytý, s okénky do lomeného oblouku kienut\mi a takovvtni
b3'vše

též

dvma

vchody

—

snad pro stelce

zve

v

dobách minulých zí-

Od hradišt k východu zajdeme ješt za tvrt hodiny do osamlého nj-ní v oboe uzaveného dvorce Silová (druhdy Sulova
zenv>.

zvaného), kde nyní jen hájovna velkostatku.
zemanskN^m sídlem, dle nhož psal se Jan, syn
Tomáška i Horšic r. 1480. Pozdji pikoupen
horskému a zase odprodán. \' létech asi 80l\'ch

Sulov býval

pvodn

\'iléma jako potomek
byl ku statku Zeleno-

pedešlého

2INK0VSKV Z.VMEK OD Z.UWDU

století pri-

—
ku

koupen
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-

velko-

statku Žinkovu od
p. Silovského, jenž

jako soukromník v

Nepomukách žije.
Od Silová vrátirae se zpt cestou
kolem hradišt
Potenšteinského a
rybníku z dob dávných tu ve v\'ši pro

lesní

hradní za-

poti^ebu

loženého

a

nyní

jako reservoiru vo-

dou

z

rybníku

plnného

stroji

a pro zá-

sobování budov

zá-

meckých používaného,ku zámku Zinkovskému, obklopenému sadem á-

sten

z

,POUSTKVNA- XA

P(3TF,NŠTEINI>

krásného

petvoeným, vedle nho/ je |)()plužni dvr a dále bud()\a .nového
zámku". K této bylo namnoze užito kamene z hradu Poteinšteina v levé
ásti její umístn pivovar, v pravé ásti jsou byty úedník. V dob nejnovjší vystavna o nco dále pro administraci a dchod budova nová,
iditelství zvaná. Aleji lipovou kolem ni blížíme se k domkm pi stráni
velikého rybníku a ku hrázi jeho, pod níž je válcovx' ml\'n a pila
17.31. pocházejícím, pejdeme ulicí na námstí
velkostatku. Mostem,
r.
msteka, v jehož sidu vypíná se chrám sv. Václava vystavný
r. 1735 nákladem
.Marie Terezie hrabnky z Wrtby rozené ze Steinau,
manželky Františka Václava hrabte z Wrtby. na míst starého chrámku
dle povsti devného, jenž požárem v den sv. Víta (15. ervna)
r.
1684. znien byl. Baidkox á. krásná a pknou akustikou se honosící
stavba ta ladným rozdlením prostory a bohatou v\''zdobou stn píjemn a vznešen psobí zvlášt od hlavních dveí na píchozího.

lesa

;

v.

Vnitek zdobí tyi ollárc z nichž hlavní vznáší se imposantn až
k samé klenb kostela
po stranách sochy sv. Havla a sv. Ignatia
v nadživotní velikosti ladn doplují celfk. Na postranním oltái
sv. Janu Nep. zasvceném, nalézají se pod obrazem toho svtce ve
sklenné rakvi ostatky sv. Theodora, které Jan Josef hrab z Wrtby
darem z katakomb ímských od papeže Klementa XII. obdržel a kostelu
tomu vnoval. Sochaské práce uvnit kostela ze deva
kolem na
;

i
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hbitovní zdi z kamene tesané jsou znamenité práce Plzeského sochae.
Lazara Widemanna z XVIII. stol. Na vži k východu kostela pistavné jest velký zvon z r. 1695. Ostatní ti zvony a zvonky jsou pvodu
•mladšího. Ped kostelem na námstí spatujeme ješt povšimnuli
provedeném podstavci sochu Neposkvrnhodnou na vysokém
ného Poetí P. Marie
dílo téhož L. Widemanna z Plzn z r. 1768.
Msteko Žinkov nabylo práv svých již ve stol. XI \'. za vlády
Drslavic. po nichž ve stol. X\'. statek v držení pán z Klenového
pešel. R. 1712 prodala jej Zuzana Františka, vdova po \'ilémovi
z Klenového íšskému hrabti Janovi Františkovi ze Steinau. jenž dal
jej
vnem dcei své Marii Terezii provdané za Václava hrabte
z Wrtby.
Když pak tento pravý staroeský rod \Vrtbo\ský r. 1830
Františkem, vnukem Václavovým vymel, dostal se odkazem Janovi
Karlovi z Lobkovic a satkem po peslici na to Filipovi S( nkovi
hrabti ze Štanfenberka. od nhož pro nesprávné hospodaeni ];e\ zal
je v dobré pamti u Žinkovského obyvatelstva zapsaný Jan hrab
z Harrach. který prodal jej r. 1897 Karlu ryt. z Wesselých nynjšímu
držiteli. Jako syn správce velkostatku hrabte Fr. Václa\ a z Wrtby
narodil se v Zinkov proslavený léka Dr Jan Ant. Bohá v únoru
r.
1724; základ školních získal v triviální škole Žinkovské. pak studoval u Jezuit v Klatovech, kde zvlášt latin a poátkm íilosoíie

pkn
—

,

se piuil.

esky
vele

i

Jeho

latinsky

etným spism
sepsan\'m

stojí

spis: .,De utilitate electrisa-

medica", r. 1751 vydaný, který v tehdejším lékaském
svt znanx' rozruch zpsobil.
Krajina v okolí Zinková
se právem nazvati nejkrásnjší
z celého okresu Nepomuckého.
tionis in arte

mže

Ozdobou

její

jsou

pedevším

les-

naté kopce v okolí, vodstvo a hojnechf
nost ovocného stromoví
;

stane píchozí kdekoli a hledí s výšiny ku zámku a pokroilé osad
Žinkovské - se všech stran p-

vabn vzhlíží na usmvavx'

kout.

Není divu. že Žinkov jest nejen
etných
touhou výletník, ale
návšir\ník ze sousedních Letínských lázni za sezóny letní a bytem mnohých letních hosti,, kteí
tší se zde v blízkém okolí istému
i

[STUDNA IMÍED ŽINKO\'SKV.M ZÁMKEM.
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lesnímu ovzduší, kišíálové vod v ece Bradav ku koupeli lákající
a etn5-m jiným výhodám životním. Poet letních hostí také rok co
rok zde stoupá.
Se sousední osadou Cepincem iní mstys Žinkov jednu politickou obec. Co do rozlohy pozemkové radí se na tvrté místo mezi
osadami okresu; velkostatek Žinkovský
celkem 3301 "TS ha, z nichž
je 129034 ha rolí, 305 24 ha luk a Í443-60 ha les.
V Zinkov nyní
je škola obecná, prmyslová, pokraovaci a hospodásk}'- kurs pokraovaci.
Neradi louíme se s krajem tímto a stále zrakem zpt se vracejíce stoupáme k jihozápadu cestou polní kolem kapliky k lesnatému
kopci .Ledvin", po jehož stráni lesní cestou dostaneme se za pl
hodiny ku vííce Osobo v u, která katastrem ku blízké obci Radkovicm patí. Druhdy byla majetkem kláštera Pomuckého. pozdji
velkostatku Zelenohorského; ve stol. XVI. pešla ku statku Prádelskému, avšak koncem toho století pikoupena Janem z Klenového
k Žinkovu. Z nkterých dvorc byl tu utvoen v polovici XVIII. stol.
nynjší poplužni dvr velkostatku Žinkovského, micí 250'23 ha, pi
nmž zízena plemenná stanice bravu vepového.
K jihu mladýni lesem pijdeme k silnici okresní 7e Zinková ku
Klatovm vedoucí a spatíme ped sebou ves Parto tice (správn
však Bertholdice — Partoltice) založenou kladrubsk\''m opatem Bert19) na území snad Žinkovskými Drsiavici klášteru
holdem (od r. 11 15—
benediktinskému v Kladrubech pi založení toho kláštera darovaném.
R. 1239 byla však ves ta jako vzdálená výmnou klášteru Pomuckému
za bližší onomu ves Snopúši u Peštic postoupena. R. 1561 dostala
se od statku Zelenohorského ku statku Prádelskému. až koncem XVI.
stol. pikoupil ji s blízk\'m Radechovem Jan z Klenového ku Žinkovu. Pastvinou na západ ponkud stoupajíce kolem „ertova bemíka" — žulových to balvan rozpadlých ze skály, která snad nkdy
obtním místem byla, a dále kolem lesovny velkostatku Žinkovského
Pozorky, kráíme zase okresní silnicí ku vrchu Stibínu, kolem nhož
tato vine se k Petrovicm kde nejvyššího bodu dosahuje. Ves Pe Irovi ce rozkládá se hned pod vrchem u v\'^ši 467 m nad m. a k ní pipojuje se víska Dráhy, která se od Petrovic k jihu po stráni vrchu
Stráže výše táhne. V Petrovicích hned pi silnici je poplužni dvr
velkostatku Žinkovského se starou budovou, zbytkem to vtšího zámku
z doby. kdy
po dlení zboží Zelenohorského Petrovice s okolními
vesnicemi ku statku Prádelskému pipojeny byly a pak r. 1601 stedem

mí

I

zvláštního statku

správce.
místo,

Dvorem

na

polovice

nmž
XV.

I

se staly.
projiti

kaple sv.

stol.

Nyní

je

v

budov

té

byt

hospodáského

mžeme

na ohrazené a dosti vysoko položené
Vojtcha
stavba prostá, gotická ze druhé

—

pocházející a v X\'III.

stol.

ásten pozmnná

:

-

-
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Pi ni po stran epištolni trí ze zem balvan žulový podélnj'
prohlubeninami na horni stran své, na nmž dle povsti sv. Vojtch
na cest své touto krajinou prý odpoíval. Na zvonici s jehlancovou
stechou nad západním prelí vyzdnou jsou dva zvony, z nichž
Stoji.

s

menší Pibík Vilém

r.

1710,

kostelíka jedin presbyté

panství, opatil.

Uvnit

o pozdním slohu gotickém;

ostatní

tehdejší

svdí

majitel

vše valn pozmnno. Oltáe jsou z konce XVII. století, pkné to
ezané akantové nástavce, v jichž rozvilinách zasazeny obrazy rzné
ceny; na hlavním je uprosted obraz muednické smrti sv. ^'ojtcha
a kolem pt menších výborn malovaných poprsí eských muedník
Prokopa, Václava. Norberta. Vita a Jana Nep. Ves Petrovice. pifaená

Nmíc

jednou

(na Planicku). jest
piškolená do
okresu, ítajíc ve 84 domích 582 obyvateli.

i

z

nejvtších vsí

Za pl hodiny dojdeme k severozápadu odtud do vesnice Biluk,
kolem cihelny velkostatku. Ve vsi této jest povšimnutí hodná stará hospoda ,u Hladík", bývalé to panské sídlo z r. 1580.. kdy Biluky od
statku Prádelského Adamovi VarUchovi z Bubna odprodány byly a
zvláštní statek tvoily: ped nkolika léty shoela sice. avšak zdné
uspoádání až do dnes ukazuje na zvláštní ráz stavby. Z Biluk sejdeme
silnici okresní za nedlouho ku ernovsi. osad, která spojena jsouc
takka budovami hospodáskými s mstysem Mínem. s tímto politickou obec iní. Starobylá tato osada s vlastním statkem pozemkovým
byla záhy s .Mínem spojena a zdá se. že tento slav až do XVI. stol.
a mnohé okolní vsi
potrval, kdv ves tato r. 1597, co zatím
a na Švihov prodány byly, na dále pi
Heraltem Kavkou z
Svihovu zstala, až pak r. 1600 také Janovi z Klenového prodána byla

Min

ían

a zase pi Méinském statku se
záhy stihneme msteko

MÉÍN, kde
dále
farní

villu

zíme modern zízený hostinec ermákv a
Boana, v levo pak dále na .hoejším námstí"
Mikuláše, faru, starou budovu tytídní školy a nav právo

MUDra.

chrám

sv.

Za potokem .dolejším námstím*

octla.

J.

stanovišt c. k. etnícké stanice. Farní chrám ze stol. XIV. pocházející rozšíen v XVIII. stol., kdy kaple sv. Jana Nepomuckého pistavna. Celý vnitek byl r. 1903 znovuzízen a ped tím malovanými
okny nákladem patrona opaten. Pi oprav objeveny na klenb presbytée staré fresky, jež však bez pivoláni znalc zabíleny. Z invenvýstedn provedený
táe kostelního ponkud zajímá nás dobe,
hlavní oltá barokový z XVIII. století. Zvony na vži jsou novjší

proti

i

a

(z

r.

1879); vtší

z

r.

z

nich pelit byl ze zvonu,

r.

1581

za Heralta

Kavky

poízeného. Na vížce nad presbytéi sanktusnik pochází
1492 a má opis gotickými minuskulemi pi korun: .ave maria

íanského

gracia plena

"

-
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Opodál Mína je poplužni dvr velkostatku Žinkovského s budovou nyní jednopatrovou .zámek" zvanou, v níž je sýrárna, v poschodí byt správce a nejvýše sýpka. Budova ta — Nový hrad —
nhož Heralt Kavka budovatel jeho ped r. 1581 se psal. na rozdíl

dle

od pvodního hradu, jehož místo ped kostelem Méínským hledati
dlužno, bývala o jedno patro vyšší a tu v levém kídle kaple hradní
výši obou pater zaujímala. Po požáru ve dnech 4. a 7. srpna 1874.,
který jen zámek zachvátil, sneseno patro hoejší. Od námstí horního
táhne se ješt ulice dlouhá smrem severozápadním, z níž silnice na
západ ku Malincí a Kbelm na Pesticku vybíhá. Ulici té , konec"
íkají.
byl již ve XIV. stol. mstekem a ml svého mstského
sudího; r. 1718 dostalo se mu ješt práva odb\''vati ti trhy výroní
a trhy t5'denni. Trhy t\''denní se však neodbývaji a trhy vvTOní také
jsou velmi slabé. Z minulosti msteka dovídáme se, že pravdpodobn
založeno bylo rodem pán z Mekova, a že pozdji pvodními držiteli
odprodáno bylo nkterému lenu rodu Drslavic Ryžmbersk\'ch, snad
Vilémovi, kter}' se od r. 1827 na listinách objevuje, ale ,ze Skály"
teprve r. 1318 se píše. V^ rozbrojích husitských mstys zpustošen a zadusí Mínské po dobu skoro 100 let farái Zinkovští spravovali. Na
koupí na Putu ze Švihová,
rozhraní XV. a XVI. stol. pešel
jehož syn Jindich jej r. 1548 Heraltovi Kavkovi íanskmu prodal.
Pibík z Klenového a na Zinkov, po
R. 1597 koupil zadluženx'
jehož smrti Jan z Klenového J. .M. C. rada a nejvyšší písa ujali se
od velkostatku
musel. V prvém desítiletí X\'ni. stol. byl ale
Žinkovského oddlen a Alžbt z Klenového, roz. hrabnce z Walmerode
odevzdán. Kolem roku 1780 koupil jej Maxmilián Josef hrab Toering
z JeLtenbachu, který jej po 16ti létech Janovi Josefovi z Wrtby odprodali
s velkostatkem Zinkovským slouen.
Tím konen zase
nalézá se pi kopáni hojn step nádob
V okolí msteka v

Mín

Mín

Mín

Mín

Min
i

z

nm

doby pedhistorické, také

step

dosti

step tuhovxh

a

peslen

z

tchto

mnoho jam rzné hloubky, zbyl\'ch po
hotovenxxh, jakož
svrchním dolování na hndel. Že tu a v šírém okolí železo taveno bylo
— a soudím již za doby Boleslav
toho dkazem jsou etné strusky
železité v celém okolí.
a Zinkovém pi silnici okresní, jež ob mXa návrší mezi
steka spojuje, leží ves Radkovice. která se též na rozdíl ode vsi
stejného jména pod hradem Skálou (na Pesticku) Radkovice Zinkovské
i

—

Mínem

jmenuje.

Po

tvrzi b\'valé,

není památky.

krásné kaple

sv.

jež Inia

Xa míst

Andla

Jižn vsi prozkoumány byly poslední
chudý inventá — též nco bronzu —
museu Klatovském, jednak v zemském. Od Rad-

dobou nkteré mohyly,
uložen byl jednak v

druhdy sídlem statku zvláštního, dnes
dvorce hospodáské v sousedství

jejím stojí

Strážce.
jichž

-
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kovic k severozápadu, kolem poplužního dvora velkostatku Zinkovského.
(nyní také
nebo Skašovu /.váné,
mžeme sejiti ku vsi
obé je nesprávné) známé v šírém okolí výrobou devných hraek,
kterou se mnoho obyvatel zde zamstnává. Ve vsi jest velká kaple
Panny Marie Snžné z r. 1882., mimo ves pak myslivna velkostatku

Lhot

Lht

a

Chotšovského. Dvr poplužni, který tu v celé krajin nejdíve stával
a Stašov se jmenoval, byl již r. 1786 emfyteutisován. Ten, jakož ves
teprve koncem XIV. stol. pi dvore založená, náležela klášteru Chotšovskému, který v dobách zlých, brzy na to pikvaivších, zastavil r. 1423
obé i s lesem Václavovi Sekáovi z Újezdce a po dlouhé dob teprve
ve stol. XVL je opt vyplatil. Po zrušení kláštera r. 1782 pipadl zdejší
statek náboženské matici a Stašov-Lhotu koupil r. 1822 kníže ThurnTaxis. S úspchem provozuje se tu vedle zmínné v\Toby hraek druhu
hrubšího, zhotovování rzných vcí pro domácnost s odbytem vtšinou
do Ameriky a na slovansky- jih. Roní oijrat možno poítati na 40000 K.
Silnicí erární Stašovem od Peštic \-edoucí stoupáme k východu a za
nedlouho zjeví se nám ves Bezí. 560 m vysoko položená. Jméno její
lesní pod vrchy
prozrazuje nám. že to ves mladší, zízená na
Buí a Kampichem. K ní katastrem pináleží níže ležící dvr poplužni
Žinkovice s lihovarem, jenž jest pozstatkem vsi, naleževší ve stol. XII.
klášteru sv. Jirskému v Praze. Kdy a jak klášterním statkem b\'ti pestala, neznámo. Ve stol. X\'I. na jisto byla již pi statku Žinkovském.
i

pd

Za Bezím dojdeme za nkoiikminut do poplužního dvora Z ti n a.
Tu díve ves a tvrz bývala a ješt r. 1614
iní se o ní zmínka jisto jest, že ve ticetileté válce zpustošena byla
a zanikla. Pod Žitínem vidíme pi erární silnici v líbezném údolí pi
ece Bradav rozloženou pknou ves Kokoov, jež odedávna ku
Žinkovskému statku patila. Stoupajíce od Žitína na sever podle bývalého
vepince neúpravnou cestou polní, dostaneme se na v\'šinu hbetu, jenž se
tu od hory Buí k západu táhne a pedl mezi údolím Žinkovským
a Letinským tvoí. Ped námi u výši 545 m nad moem rozkládá se
ves Svárkov, kde ve 29 domích 194 obyvatel v podnebí drsném jako
ve vsi Bezí tžkou vzdlává pdu, ai\v život svých uhájilo. Ves náležela ode dávna ku statku Žinkovskému. Za to rozhled odtud do kraje,
jemuž tmavé lesy jak na obraze njakém krásné pozadí tvoí, jest
odtud velice vdný, takže jen neradi vracíme se zpt do východišt
našeho putování, a-li nedáme se kolem kaple sv. Jakuba Vtšího na
návrší polní cestou na sever k sv. Rozálii, bychom navštívili památ.
nou horu Bzí. rozkládající se již v okresu Blovickém. kde o ni blíže
promluveno bude.
i

velkostatku Zinkovského.
;

Adolf Slégl.

)

-
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OKRES PLANICKÝ.

Zvlášt když na podzim šedé mlhy
plné hávem svým, jako by tu svta
nebylo. Pravé pak boží dopuštní nastává, když drsný severák ope
se o vetché, namnoze slámou kryté baráky chudého lidu, div že je
neodnese a prohánje se holými namnoze planinami, nastele snhu do
výše jinde neobyejné, že perušen je nadobro styk lidí veškeren.

Chudiký, usmulncMý

kraj!

lehnou na pole a lesy a zahalí

je

a

nacházíme pi pochzce krajem tímto lid otužený
A pece,
v boji o život a napohled drsn\''. setkáme se všude s upímností, dspokojeností vnitní,
vrou, touhou po dalším vzdláni se a ekl bych
která neiní nárok na blahobyt v krajích jiných.
550 m. na
Prmrná nadmoská výše okresu dosahuje 500 m
které zvedají se skupiny vrch do výše pes 700 m uzavírající krabatinu s plánmi místy holými a jen plnou roztroušených bai\an žuloi

—

k jihovýchodu a severovýchodu rulových.

v\'ch a

jihozápadu zaléhá sem podhoí Šumavské ze sousedního okresu
Sušického. Jako pirozenv mezník na rozhraní okres zvedá se tu
u msta Kolince (543 m) široce zalesnná hora Vid hoši {159 m),
s ní souvisící na východ Stráž (727 m) dávné to Strážišt na hranicích dkanátu Klatovskéiio a Prachenskho. a na jihozápad hora
Rendlík (648 /n), která tu nad ekou Oslružnou 100 m výšky relativní
dosahuje. O nco nižší protjšek hoe Rendlíku iní mohutným lesem

Od

krytá hora Rovina (720 m) zvlášt píke ku vsi Ouínu (vlastn
Ujínul západní svou stráni spadající.
Severozápadn odtud na vzdálenost asi 5 km vypíná se z okresu
Klatovského již známá hora Drkolná (729 m). a o nco dále zvýše-

nina Boušovská (690 m) podhoí Šumavské ukonující. Ostatek okresu
k severovýchodu až ku hranicím sousedního okresu Nepomuckého na
sever vyplnn jest planinami jen skrovn zalesnnými, na nichž jednak
z chudých rolí žulových nesetné balvany trí, jednak zase kupovité
se zvedají. Na západních
okres Klatovského a Planického
tvoí mocný heben krytý rozkošnými lesy namnoze rázu Šumavského,

kopce

i

hory

osamle nad

okolní

krajinu

hranicích okresu pirozené rozhraní
z

kterého poblíže Zdeboic

Rovná

smle

jako pední bašta hora
,Na Chuchli" daleko široko
km dále Krakule (671 m) pod

vystupuje

severozápadn v
vévodící vrch Barák (706 m) a

lesích

(723 m).

I

ukrývá se farní ves Habartice. Východn od Habartic vznáší se
ostejší formou ve mnohé odnože rozlenná hora \'ysoká (657 m)
obklopená k jihu Š š k o v k o u (6.=S5 ot k západu Vlí horou (622 m
a Jelením vrchem (629 m). Místní název lesa tu se rozkládajícího
níž

i

).

—
„V hatích" poukazoval by ku

544

dávné

—

stezce. Mezi

stykem aerární

silnice

okresní Planickou táhne se 1 km dlouhý hbet, jehož nejvyšší místo Skalka (618 m) s jinými kopci východn a jihovýchodn
rozsáhlou kotlinu tvoí, v níž rozlévá se rybník Hnaovský 68'32 ha
\'ýchodn Hnaova je vtši skupina žulová Velká Hora
veliký.

Klatovské

s

Odtud až ku Zavlekovu a Stíbrným Horám rozbrázdn jest
se skrovnými lesíky na
úžlabinami rzných
mírných vyvýšeninách, z nichž pouze vyniká Ostrý (586 m). Vlí
hora (595 /n), Hradec (567 m) aPrašivec {51 A m). k nmuž etné
rozsochy hory Slavní ku (625 m) l okresu Blatenského zabíhají.
(625 wz)
V samém okolí msta Planíce tém své zvedá vrch
a Hrádek (616 m) na jehož vrcholu stopy starého hradišt s valy
kamennými dávnými jsou svdky opevnní v tomto kraji, dále zalesnná hora Bužrákov (639 m) severním svahem ku horám okresu
Nepomuckého se pibližující. Západn farní vsi Mysleva zvedá se na
mohutných základech skupina horská, vrcholem Stírkou výše 704 /n
dosahující. Rozsochy skupiny této souvisí na stran severní Ka kovem
a koní nade vsí Blížanovem žulovým vrcholem \'eliký kámen
(655 m) zvaným, s jehož rovné plochy úchvatný rozvírá se pohled ve
stranu jižní a jihozápadní až na Šumavu. \' severovýchodním cípu
okresu mezi potokem Loužnou a potokem Kozínským vyniká pouze
(673 m).

okres

smr

mlkými

Vaura

.

vrch Vraž (610 /n), svdící jménem svým o starém oznaení stezky
zemské, kterou tudy od Strážovic na sever ku Plzni hradu se
chodilo.

Z vylíené tuto vertikální rozlohy okresu vysvítá, že pirozený
odtok vody dje se jednak ve stranu jihovýchodní ku ece Otav,
jednak ve stranu severní a severozápadní, kam smuje eka Bradava
(Úslava). Pítok prvnjší tvoí pedevším íka Ostružná, která snad
proto, že pstruhm se v ní dobe daí, Pstružná dosti asto se nazývá.
Vdírá se v okres Planickv' kivolak\>m tokem od Vilhartic podle vísky
Tajanova a Ujína až ku Kolinci, za kterým zase do sousedního
okresu Sušického se vrací. U Kolince pijímá Ostružná potok Kaln\',
kterj' svádí sem vodu z rozsoch hory Drkolné. Všecka voda s východních strání Vidhošt. pak s Hradec, s Ostré a Velké Hory stéká v potok nkolik, z nichž pedním potok Nalžovský, k nmuž u Cernce
pitéká potok Divoký, jenž sesílen jest u vsi Otéšína potokem Ceravou. Za Velkou horou z okolí Zborova a Hrádku stéká voda v potok Tchonický, který na hranicích okresu rybníkem Sípovcem
protéká a do OtavN' zvolna se ubírá.
vSevern Drkolné v okolí Nového Dvora a visky Lukovišt sbíhají
se vody v prudký potok, který ode vsi ihán náhle uvoluje se
v bhu svém a za ml5'nem Bradava zvaném do rozsáhlého rybníka

Hnaovského

vtéká.

Je

to

poátek eky Brad

a

vy

(Úslavy).

která

stran rybník, ubíhá vsi Hnaovem dále na sever
pohánjíc cestou nkteré mlýnce. Ped Planící sbírá nco
vody potoka Voborky, nedaleko Újezda od jihozápadu pi^icházející
potok Habartický, potokem Kracovským sesílený, naež stísnným údolíkem vine se na sever k Mlynárovicm a Hrádku, kde u mlýna
Komendy opouští rodný svj okres, aby protékajíc dále okresy Nepomuckým, Blovickým a Plzeiiským východn Plzn s mohutnjší
ekou Mží se spojila a s ni vody své královské Vltav pidala.
opustivši na protjší

ku

Planici,

:

na stran východní tee potok
okresu Nepomuckého druhým, ale slabším
jest pítokem rybníka Žinkovského. O nco dále k východu pod horou
Stírkou sbírá vodu svou potok Loužná, všeobecn potok Myslevský
zvaný, který u Kramolína pibírá istý potek Kamenici rázu Šumavského, jemuž v lese Spáleném ertova studánka íkají.

Skoro

paralleln

Lovický,

jenž na

s

pd

Bradavou

Pro zvýšenou polohu a skrovné namnoze lesy pevládá skoro
všude v okresu podnebí drsné, které je hlavní píinou skrovného
výtžku rolnictva,
toto po zpsobu hospodáských správ velkostatk
rzných meliorací pozemk piln si hledí.
spadne vody
v roce kolem 700 mm, teplota je mezi -l-SO" a —24".

a

Prmrn

i

Prmysl je zde nevalnS'. V dávných dobách aspo dolování na
stíbro v okolí Cíhán a ve Stíbrných Horách, a na zlato na vrchu Vráži
kvetlo: le nyní jen zpracování žuly k rozliným výrobkm kamenickvm
Velenova, Cihán, Újezda a Zborova poskytuje ob3'vatelv okolí vsí
stvu výživy v dob zimní. Vedle toho
vápenec, ale jen porznu se
vyskvtuje; v nejvtším množství zpracuje se u vsi Nehodiva, odkud
vápno po celém kraji se rozváží.
:

i

obyvatel skoro vesms
obcích na rozloze 211 km^. Orné pdy jest
skoro polovika rozlohy, totiž 10.264 ha, luk málo. 2947 ha, les 1357 haZa to pastvin jest ješt znané procento.
Zastupitelsky' okres Planick}' ítá 16.310

eských

v

31ti politických

Okresní

msto

planíce,

dom, rozkládá se na východní odnoži
ku íce Bradav. Obývá v
1768 obyvatel
národnosti až na malý poet žid, kteí
pednost dávají,
eské. Vysazeno bylo piinním kláštera Pomuckého na mstys
nkdy ve stol. XIV., ze kteréž doby vznik svj má též starobylý chrám
dkanský sv. Blažeji zasvcený, nov r. 1755 v barokovém slohu vystavný. Vnitek kostela nevykazuje mnoho zvláštnosti; chová se tu
missál z konce XV.. stol. a na vži mimo jiné zvon v Benešov pvodn ku sv. Kíži litý z r. 1558. Renaissanni hlavní oltá pochází
z prvé polovice XVII. stol. a pedán sem z kostela Pestického.
Vysoké,

ítající 212

jež skláni se

nm
nmin

—
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l'pi()stn'(i námsti jest radnice mrstská s vížkou pro hodiny.
Opodál je pkné pracovaný žulový slouj) se sousoším Matky Boží
a NejsvLjši Trojice. Na východním konci msla rozložen jest poplužni dvr, pivovar a zámek, prostá to budova jednopatrová, jejíž
pízemí upraveno jest ve stol. XVII. Novjší budova správy velkostatku je z let ticátých stol. XIX. a chová cenné knihy <íruntovní ze
XVII. stol. Mimo správu velkostatku jsou v Planici též úadovny
okresní, notáství, poštovní a telegrafní úad, stanice etnicka, hospodáská záložna a lékárna. Vedle toho existují z<le nkteré národní
a brání ped
spolky, které oživují ponkud veejnou rinnosl
germanisací školou nmeckou, již nkolik /idú v misl zíditi usiluje.

mst

\-

NAMÉSTI HNÉVKO\'SKKHU V

FL.-VNICl.

Jinak okolí msla není zvlášt vai)n. Ležíf ve výši 576 m, kde
pstní strom, zvlášt ovocných, ztží se provozuje.
Planíce jako jmní klášterní byla nkde koncem XIV. století za-

stavena Rackovi

z

Janovic a Ryžemberi<a a vladykovi Výškoví z Obytec.
s klášterem Pomuckým, v husitských roz-

Pozdji vykoupena /.pi a
brojích
16.

tém

bezna

znieným,

dostala se

Slernberkm.

1630 postoupil Václav ze Šternberka v

Smlouvou

ddiné

ze

dne

držení polo-

Planického a Zelenohorského za doživotní roní plat
míš. Jaroslavovi Boitovi z Martinic a jeho manželce
Marii Eusebii roz. hrabnce ze Šternberka, kteížto po osmi létech
s Františkem ze Šternberka tu smnu uinili, že mu díl Zelenohorsk\>
za polovici jeho Planickou postoupili, tak že toho roku 1638 Martinic
Planicko scelil. Syn jeho Maxmilián Valentin hrab z Martinic polepšil
obyvatelm svého msta Planíce nkterými v\''sadami, omeziv na dlouhý
as pisírhování se židii. láteí liclnou nemilosrdri obyvalelslvo
vici

panství

4000 kop

groš

—
deli.
z
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Po vymeni rodu toho zde

r.

1789 pipadla

Planíce

hrabatm

Wallisu.

eka

Planice je rodištm nkterých znamenit5'ch muž, jako: Dra
spisovatele pírodovdeckého a pekladatele Brehmova „Života zvíat", malíe Karla Svobody a slavného elektrotechnika
Františka Kižíka, jenž se tu 8. ervna r. 1847 narodil. eský
básník z dob probuzení — Sebastian Hnvkovský prodlévaje tu napsal

K o tála,

svou

báse ,Dvin".
Za pl hodiny okresní

(nyr.í jen

Xicovu) skrovné

silnicí

k východu dostaneme se ku Nicovu
kterou tvoí 4 ísla pop. a sice:

to vísce,

ROMA.NSKV KOSTEI, \E ZBOROVECH.
poplužni

dvr

velkostatku Planického. fara, hospoda a škola.

Avšak

v lét, když etná processí z blízka
i
z daleka picházejí do poutnického kostela zdejšího zasvceného
Narození P. Marie. Barokovou krásnou tu stavbu provedl na , jehlách"
proslulý stavitel Kilián Ignác Dienzenhofer do r. 1720 na míst malé
kaple, která tu od XIV. stol. stávala. Nábytek kostelní nevykazuje
však v pomru ku kráse stavby mnoho umleckého. Na hlavním
oltái je devná zlacená soška P. Marie s dfátkem, která je kopií
sochy ze XVI. stol. chované ve Vídni v kostele františkánském. Zvony
jsou nevelké, z novjší doby. Opodál kostela je kostnice, osmiboké to
stavení, kryté nízkou jehlanovitou stechou.
Silnicí odtud dále pijdeme do vsi Zborova (vlastn Borová),
nad níž zdvíhá se do výše 616 m „hradišt", zalesnný vrch nyní
.hrádek" zvaný se stopami staré ohrady, valy kamenn\''mi opevnné.
živo

tu

bývá zvlášt

z jara

a

-
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Ves sama bývala kdysi

farni s kostelem sv. Jana Ktitele, jenž jest
stavbou románskou ve stol. XVIII. opravenou. Dle stái
stolice, na níž zvony zavšeny jsou, která jest starší než zdivo vže
a krov nad okrouhlou lodí, dá se souditi, že stávala pi kostele zvo-

pvodn

nice dre^'éná,

jejíž

hranie pro zvony pi pozdjším nastavní vže

užito b\'lo.
jest ješt vysoko 603 m ležící víska
kde pvodn kolonie nmecká byla. Až r. 1840 usadili se zde na pozemcích msta Planíce obyvatelé eští, kteí úhlednou
\' ulice
po zpsobu mstském rozdlenou osadu vystavli. Uprosted
jako na námstí mají tu pknou kapliku a kašnu. Severn Planíce
pod kopcem zvanj^m „hora Maxova" je stará ves Kvas etice.
V severovýchodním cípu okresu rozložena jest farní osada Nmická s osadami pifaenými.
samy v poloze proti severním vtrm chránné bS^valy zvláštním statkem rodu vladyckého. ze
kteréhož rodu ozývají se známá jména Budivoj, Budislav, Zdeslav,
Drslav atd. Pvodní rod po rozbrojích husitsk\'ch opustil své sídlo,
Nmíce pešly prodejem Janovi z Tažovic, až dále r. 1501 nepovdomo jakS^m zpsobem ujal se jich Jan ejka z Olbramovic, jehož náhrobek v tamním kostele z mramoru vytesán jest. V rod tom udržel
se statek po dlouhou adu let. R. 1668 prodán Maxmiliánovi Valentinovi z Martinic a pipojen ku Planici. Pvodní kostel zdejší na Nebevzetí P. Marie zasvcen\-, kter\' býval již ve XIV. stol. farním, r. 1834
sboen a na jeho míst bhem ti let vystavn kostel nový s vží
v prelí znanjších rozmr, ale bez uritého bohužel slohu. Zaízení vnitní zachováno ze starého kostela a jen ásten upraveno.
Zajímavé je tu po pravé stran lodi sousoší Pieta, nov polychromovaná
ezba baroková. Ze zvon nejstarší je malý zvonek na vži z r. 1521.
Na hbitov jest kaple sv. Jana Ktitele, obyejná to stavba z r. 1610.
Staré jsou v ní dlaždice pocházející z doby dívjší snad ze starého
kostela nebo ze tvrze, z níz nyní jen \žovitá budova tvercová, bezpochyby brána, zachována jest: ta byla elným stavením chránícím
vstup na hradišt podoby obdélníkové, na nmž ješt základy nkterých budov ponkud patrný jsou.
Jest zde ptitídní škola obecná, poplužní dvr a c. k. poštovní
úad. Spojeni s jin\''mi c. k. poštovními úady však velmi nepohodlné.
K
pifaena jest jihovýchodn odtud ležící ves Újezd
neúrodné nad ekou Bradavou ležící. Obyvatelé její
v žulové
v msících letních hledí obživiti se v obcích a zemích cizích; v zim
pak ze žuly pkné a tvrdé vyrábí zde desky. Újezd patil druhdy
klášteru Pomuckému a pozdji ku Zelené Hoe. V5'chodn odtud za
lesem Bužrákova pi potoce od Zborova tekoucím jest neveliká ale
úhledná, stará ves Lovice 514 m nad moem, druhdv statek k'á-

Jižn okresního msta Planíce

Nová Planíce,

Nmíce

Nmicm

pd

šu-rni.

Mimo

kaplirku a mlýn

je

lu

zámeek

a poplu/.ni

dvr

velko-

pl

hodiny esly
dojdeme do vsi Blíž a noxa (obyejn Blizanov) pod Velkým Kamenem skupiny Kakoxské. majici ve stedu svém kapli sv. Vojtcha.
Severov\'chodn po okirsni silnici z Lovir dostaneme se do vísky
Pohoí, která pod vrciiem Stírkou mezi sam\'mi lesy se rozkládá.
K jihov5'chodu je ves Ne hod v o. známá \- sirem okolí sv\'mi znanými lomy vápencoxými. a úálr k východu farní ves My slevo (nyní
statku Planického. Silnici okresni k severu skoro za

i

všeobecn

Mvslív).

(íolickv

chrám Xanelievzelí Pannv Marie, k

r "lil
POriNI KOSTKL

P. .M.XRII'.

\'

NlCO\'K

('

nmuž

,

PLANÍCE.

faráe drLihdy |)(i(lá\al opal a konxcnl kláštera Pomurkého. pochází ze
XIV. století. K západnímu prelí pistavna je vž. obyejnou slohu
nepimenou báni cibulovitou opatená. Nejstarší zvon pochází z roku
1305. Ve vsi je obecná i)tilidní škola, etnická stanice, záložna Reiffeisenova a odbor Národní Jednoty Pošumavské. (ako ást statku Zelenohorského pidlena byla ku Planici. Pekroivše potok Loužnou octneme
se v Milicich. opodál kterých pod vrchem \'ráži. kudy se starou
zemskou stezkou na sever chodilo, ves Koxin (vlastn Kozín), nad
rybníkem Kozínským rozložena. Nyní touže cestou tsn kolem rybníka jezdí vlaky státní dráhy I^lze-Budjo\'ice.
Jižn Kovína stihneme ves Strážovice, která rovnž starým
názvem sv\'m ukazuje ku stráži pi stezce zemské anebo stráži na
hranici dkanátu a bý\al župy Klatovské. Pifaena je tato ves
se
Zdarem západn odtud, kteréž jméno nám osadu na míst lesním
druhdy vyžženém pipomíná, ku T cho n ic m. osad prastaré, která
byla sídlem rodiny vladycké odtud se píšící. Tvrzka. jejíž místo na
i

i

—
skalnatém

ostrohu

severn od

nna píkopem zatápným
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kostela dosud se spatuje,

vodou

z

byla chrá-

potoka kolem tekoucího; ale dnes

jeví. Vladycký pvodní rod, jehož
olupo váním obchodník z Klatov. Sušice a Plzn nechvaln živi byli. brzy odtud se vysthoval, tak že v polovici X\'.
století dostala se tvrz v držení Litmíra z Oby tec; jeho potomci pak
nkdy na poátku XVI. století tvrz tu opustili, takže již roku 154!^ jako
pustá se pipomíná a zboží cele roku 1591 ku statku Naižovskénui

po všem jen praskrovné stopy se

nkteí lenové

pipojeno.

Farní

chrám

sv. Filipa a

Jakuba zbudován v barokovém

míst gotického kostelíka, z kterého pouze
vladykov
sakristie se uchovala. V kostele pohbeni patroni kostela
z Tchonic a Zmrzlíkové ze Svojšína na Nepiochov. jichž náhrobní
kameny ze XVI. století až dosud se zde nalézají.

slohu ve století XVIII. na

i

hov

V sousedním Xe pro
skoro pl hodiny cesty v\'chodnr
vzdáleném, bylo ro\nž druhdy sídlo vladyk z Neprochova pi dvoe
poplužním. Ale pvodní rod na poátku století X\'. vymel a zboží
po roku 1404 z vle královy pejali zemane Píbík. Racek a Oldich,
jejichž potomci drželi statek celých UM) let. Ped rokem 1508 koupila
je Anna z Obytec, manželka potom Petra Zmrzlíka ze Svojšína a
v deskách zemsk\'ch celý statek si zajistila. Když pak roku 1501
Neprochov se statkem Xalžovským spojen byl. tvrz opuštna, až
spustla a holé zdi její na poátku století X\'III. v sýpku pemnny.
Poloha vsi není vysoká jef jen 470 m nad moem, ale pda jest nerovná, jako rozr\'tá. tak že neposkytuje valné úrody. Obyvatelé živí
se ponejvíce kamenictvim.
Jihovýchodn od Tchonic rozkládá se jedna z vtších vsí na
Planicku: Veleno v (obyejn Velenovy). A' dobách XIII. století
patila ves ta klášteru sv. Jií na hrad Pražském. Pozdji teprve bezpochyby s Tchonicemi pešla ku statku Xalžovskmu. Je zde dvojtídní obecná škola, filiální chrám sv. Jana Xepomuckého. roku l*>oi
vysvcený. znám\' kamenický závod pana .Matje Stupky pro zpracování žuly a záložna Reiffeisenova. Velenox' je rodištm nynjšího
biskupa eskobudjo\ickho Josefa Hlky.
Z Velenova za 7* hodiny' cesty jižn dostaneme se minuvše
rybník Nový pod Prašivcem (574 m). do Xalžov s pknvm zámkem
Jindicha hrabte Taaffea. vystavném ve století XVII. ve slohu anglosaském se tymi vžemi v rozích a kaplí sv. Václava. Pi zámku
jest skvostná' park; pi poplužním dvoe pivovar, lihovar a sýrárna.
Býval tu také kolem roku 1836 cukrovar, který ale po 4 létech pro
nedostatek domácího materiálu zrušen byl. Xalžovy (vlastn Xalžo\)
byly sídlem rodu vladyckého, z nhož první znám\'' držitel jmenuje se
Jan z Pabnic. Vymením tohoto rodu pešly Nalžovy ddictvím na
Svojše z \'ilhartic a z Letov roku 1473. Ten v sousedství Xalžov za;

ložil

doly na stíbro, olovo a cin,

starších let získáno
z

55!

z

—
výnosné byly, že za jeho

které tak

nich b\'lo 8676 hi^iven stíbra.

Jáchymova horníky

a

ti

Roku

1521

povolal

kde se nyní „v haldách"

kutali v místech,

íká. A tak vznikla na úboí vrchu Hradce kolonie hornická, jmenovaná
v listinách nmecky ,Silberberg ob Ellischau." Pozdji pešly Nalžovy ve vlastnictví Jana Vchynského ze \'chynic, purkrabí Karlštein-

ského a

z

rodu tohoto na pány švihovské

V

z

Ryžemberka na Horažo-

dostaly se Nalžovy koupí v držení
hrabte Norberta Potinga, od jehož syna roku 1769 prodány Františku
vicích a Pešticích.

století XV^III.

hrabti Taaffeovi. pi kterémž rod až dosud se nalézají.
žovy sousedí jako by s nimi jednu osadu l\oilo msto

STÍBRNÉ HORY.

Tsn

s

Nal-

Kateiny vystaven byl po
nkde ze XVI. století
Vnitek kostela osvtlen je z každé strany
z doby rozkvtu hornictví.
osmi okny v lodi a dvma okny v presbytéi malbou na skle v}'plnnvmi. Celek iní velmi pknS' dojem. K nejstarším památkám z konce
r.

1721.

na míst

Farní

devné

kostel

kaple,

sv.

pocházející

(snad z pvodního kostelíku) dv devné sošky
Jana Ev. a P. Marie, ob polychromované — zbytky to patrn
ze sousoší ukižováni Pán — a neveliký zvonec z r. 1,^22.. jenž nese

X^'. století patí
sv.

nápis v gotick\-ch minuskulích.

Stíbrných Horách je c. k. poštovní a telegrafní úad, etnická
obecná škola a odborná škola košíkáská. \' dobách padesátých pedešlého století zaal zde jakýsi Korvín kutati na rudu stíbrnou, ale pro velký píval vody nemohl nieho poíditi. Pozdji 29.
února 1892 oteveli horníci z Merklína povolaní jeden dl, kutali, ale bez
po I. ervnu 1897 pi hloubení šachty.
v\-siedku. což opakovalo se
\'e

stanice,

i

Jižn

Stíbrn\''ch

Hor

jsou vsi

.Me nice

nhož Sazema

a

Oteší

n.

V Me-

Pozdji je jako
všecky osady v okolí skou[)il Puta Svihovský z Ryžemberka, jehož
synov zase odprodali je Petrovi Zmrzlíkovi na Neprochov. Podobným
nicich bylo sídlo vladycké. dle

sídlem byl

i

nedaleký popiužní

se psal.

dvr Sedlecko, pvodn

ves Sedlec,

jehož dotýká se okresní silnice vedoucí od Stíbrných hor do Cejkova

K Nalžovskému

statku pipojen byl r. 1591.
Stíbrných Hor nco pes
km k jihozápadu je víska
Léto v (nyní Letový), v níž pod kaplikou sv. Panny Starost}- a sv.
Jana Nepomuckého tvrz vládyk z Letová stávala. V století XV. pipojen byl Léto v k Nalžovm. Po bývalém sídle vládyckém není však
více ani památky. Pouze v sousedství u mlýna zíti lze ješt dosud
odpadky po tavení rudy stíbrné.
Silnicí erární od Horaždovic pes Hory Stíbrné do Klatov vedoucí dojdeme smrem západním asi za hodinu do vsi Zavlekova
(nyní jen Zamlekova). kamž také silnice od Planíce jižn na ves

na Sušiku.

V

blízkosti

I

-

Hnaov
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kolem rybníka Hnacovského vedená ústí. Pi sam vsi
skalka se síceninou tvrze Zavlekóvské. založená
i)("z[)ochyby Diuhomilem z Vilhartic. který se též prvn ze Zavlekova
píše. Z rodu toho pešla koupí r. 1480 na Putu Svihovského z Ryžemberka, jehož syn Betislav zastavil statek na ti léta Pibíkovi z Chlumu.
Již tehdy byla tvrz pustá. Bhem dalších století mnil Zavlekov dosti
asto pány své, až r. ]TA9 Václav Maryan z PíUlingu na Nalžovech
jej koupil a ku panství svému pipojil.
a

vypíná se strmá

Farní kostel Nejsvtjší Trojice jest starého
kostela

založeni.

\'

]iodlaze

zazdno nkolik náhrobních kamen pán Dlouhoveských. na

vži jeden zvonec

s

gotickými minuskulemi

z

1488.

r.

druhý

z

dílny

Pricciueyovy v Klatovech ze X\'l. stol. \' Zavlekov je c. k. poštovní
úad. poplužní dvr s rozsáhlou ovocnou školkou a sýrárnou. jjak
dobe prosperující záložna Raiffeisenova. Zde \ okolí jako v soui

sedním Velenov nachází se znané lomy a žula dobré jakosti.
Severn odtud u Hnacovského rybníka je osamlý ml\'n Brad a \ a
a malinko na zájjad Xová hospoda rodišt básníka Rudolfa
yi

ay e ra.
Od Zavlekova

\íska

as pl hodiny ve smru jihovýchodním nalézá se
Klementice (pvodní to Mladice), kde spatiti možno \\\m

asi 5(Kt let

neme

starou

a za vsí

se silnicí okresní k

vápencové lomy na štrk. Odtud dostalo. pozdji emfy-

samot Suché, bývalému

teutisovanmu po|)lužnímu dvoru a dále k Buršicm. vísce mezi
kopci |)od severním svahem \'idhošt stulené. Je zde veliký lom žulov\'. Pro chránnou ponkud polohu daí se tu ovocnému stromoví.
Po 'Vi hodiném pochodu po západním malebném úpatí \'idhošt záhy

zíme mslys
KOLINEC, kler\- druhdy Kolín menši zván byl a pkným
okolím rázu Šumavského vyniká. Kolinec býval pvodn eské královn patící tvrzí, pod niž záhy osada vznikla, jež pízní královskou
na mstys již ve století XIV. povýšena byla. Z té doby zachovalo
se vtší peetidlo se lvem nekorunovaným jednochvostým a druhé menší
r.
I41'> a i)Ozemková registra
z roku 14(K). jjak zbytek mstské knihy
Pianickém.
z r. 1.S44. chovaná \' knihovním
/.

úad

Kolinec dostal se brzy v manství

do

r.

1306

náležel,

naež

jiánm

A'ilhartic,

z

celý statek A^ilharlický

z

vle

jimž

krále

až

\'ladi-

Zdekovi Lvu z Rožmitála k ddictví dán: ale ten po roce 1541.
zadlužen popustiti musel panstxí své vitelm, z nichž Kolinec asi
1549 k užívání dostal Václav Vyntí z AMkovic. který staral se
r.
mnoho o zvelebení nejen svého sídla ale
msteka: stavl novou
tvrz a sice tu ást zámku, která do dnes má do dvora kdysi otevenou.
led bohužel zazdnou loggii. hojn nadal ši)itál
školu a též o po-

s]a\a

i

i

tvrzení

nho

a

dvou výroních a týdenních trh v msteku se piinil. Za
syn jeho Jana. Mareše ajindi^icha, kteí se o kohneck5' statek

rozdHIi. byl

tu písai^em

mstským Adam

Žižka

Trocnova.

z

Bhem

XVI. a XVTl. mnili se nad Koiincem asto pánové, až zaátkem století následujícího hrabaty z Pottingu na Xalžovcch pikou))en
byl statek Kolínský k Nalžovskému.
Chrám farní sv. Jakuba Vtšího pvodn jako kostelec valem a
píkopem opevnný, vystavn byl bezpochyby slohem románským a
ješt nyní etné jsou tu
bhem staletí rzn pestavován mnn,
pistavna r. 1854 nad nkdejším presbystopy stavby pvodní.
vladyky Buriana
teriem. V kostele mimo nkteré náhrobní kameny
Boíkovského z Košumberka na Vlkovicích ze XVI. století a hrabte
Tertzi de Sissa. pána na Kolinci f r. I7:U. nalézá se cennjší devná
soška Madonny z konce XV. století, cínová ktitelnice ze XVÍI. století
a zvon s gotickými minuskulemi od mistra Pavla Klatovského z r. 1528.
nádraží transversální dráhy,
V" Kolinci jest c. k. poštovní úad,
která tudy od Bšin (na Klatovsku) ku Sušici ])rojíždí, c. k. telegrafní
století

i

a

Vž

:

Mimo
c. k. finanní stráž a dnická stanice.
obvodní léka a záložna Raiffeisenova. Pod strání
vrchu Rendlíku je poplužní dvr se zámkem. pi\nvarem a sýrárnou
velkostatku Xalžovského.
Opodál Kolince k jihozápadu pi okresní silnici k \'ilharticm
ve stsnném údolí pi ece Ostružné leží ves Ujín (nyní nesprávn
Uuín) ve které ode dávných dob stávala tvrz lam. kde poplužní dvr
ásten z léto pestavný se nalézá. Pokud známo, patila ve XIV.
století njakému Castolárovi; pozdji mnily se rody na tvrzi této až
1693 ku Kolinci se dostala.
r.
Silnici okresní vedoucí od Kolince severozápadn, stoupáme mezi
kopci Hrkou a Ostrou ku vsi Mlázovu, ležící ve výši 572 m nad
moem. Pi zdejším zámku r. 1721 na míst staré tvrze, která tu ve
druhé polovin XVII. století se pipomíná, J. \\'. Baernklanem ze Schíinstanice, skladišt solní.
to

má

tu

sídlo své

vystavném jest ])oplužní dvr a lihovar zvláštního velkostatku.
zámku je kostel sv. Jana Ktitele, dosud dosti zachovan\'.
z doby ranní gotiky. Mimo náhrobní nkteré kameny ze XVI. a XVII.
torso Madonny
století pozornosti zaslouží devné, polychromované
reitu

\

sousedství

ze

XVI.

století a

prastará

z

dob založeni kostela

pocházející

žulová

ktitelnic.
Zdejší škola nadána je bohatou knihovnou, založenou ve století
minulém od držitel statku pán z A^eith. \' okolí hojné se zjjracovává žula.
Severn Mlázova leží opodál silnice Zavlekovsko-Klatovské ves
íhán (592 m nad moem). Tato patila pvodn se sousední farní
o-^adou Zdeboickou ku statku Zelenohorskému. Ladislav ze Stern-

-
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herka prodal ji r. 1601. Jindichu Vyntíi
ku Kolinci. Roku 1650 koupil ji Alhrech
\

(Mkostatku

Týneckómu

(na

\'lkovi

v.

Kolovrat,

v.

V

Klatovsku).

a

lim

imž

íháni

jest

pipojena
ku

jješla

dvojtidní

ohecná škola, pi které zízen hosjjodáskv kurs jiokraovací se
dešto- a

stanicí

snéhomrnou.

Zde 1) oi re (650 m nad
ode dávna ku statku kláštera
Pomuckého. jehož opat a konvent sem ku kostelu starobylému sv.Jiljí
zasvcenému, faráe ustanovovali. Pozdji dostala se k Týnci (na Klatovsku). Chrám sv. Jiljí je gotická, dosti zachovaná stavba, po požáru
1754 opravená. \'nitek mimo nkteré architektonické detaily a
r.
prastarou z dob založení kostela pocházející žulovou ktitelnici, dnes
|)od vžní kobkou odloženou, nechová zváštních pamálnosti; vtšinou
vše z XVIII. století.
U Zdeboic pod malebnou skalkou je stará kaplika s\-. \'()jlcha.
u níž na kameni znatelné jsou stopy tla — dle povsti udržoNané —
sv. Vojtcha, jenž jirý tu na cest své odf)oéinul. patrný to zl)ytek
psobnosti mnich kláštera Pomuckého.
Se strán blizouké Roviny zalélá zrak náš daleko na západ a
severozápad do Klatovska, kde v zái slunce rýsuje se silhuetta msta
slavného svou minulostí a zvlášt významného v dob pítomné a
mysl man srovnává velké rozdíly kraje, kter\''m jsme |)rošli s krajem
ped námi se rozkládajícím.
Nejvýše na okresu položená

moem) nemá

farní

ves

zvláštní minulosti. Patila

Adolf

LXXXIII.

S,lés:l.

OKRES BLOVICKÝ.

S okresem Pestickým na stran západní a s okresem Xepomuckým
jižní hranií okres Hlovický. Týž maje tvar obdélníka, rozdlen jest ekou IJslavou (správn Bradavou). která tsným úžlabím
mezi Bukovou horou a Doubravou od jihu v okres vniká, na (ha díly
etn5'mi zalesnnými zvýšeninami pvabn pokryté.
na stran

V

polovici východní

široce

Te

rozložený
mší n, H25 m výšky
etné odnože, které jakoby v roz.

dosahující, vysílá do vnitra okresu

bhu svém náhle zaraženy nad samou (Jslavou znan vysokými stránmi koní. Zíme tu pi jihovýchodní hranici nade vsí Pešinem
Mastný (658 m), u vsi ížkova
senici (628 m) a v blízkosti Temšina vrch ,Nad Moráskem" ili „u pyramidy" (1^)1 m) eený, nad

V

kterým severn Tes lín (700 /n) úchvatnou scenerii rybníkm padríským
dodává. Odtud blíže k jihozápadu nad stokem potok poíského a jalo-
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vého strmí Kokšín (675 m) se znanými zbytky kamenného ohrazení,
pradávné to hhdky nade stezkou, kterou z Plzn pes Nezvstice kol
nynjšího Poíí Spáleného a Mitrovic do údolíka potoka radošického
se pecházelo. Od Kokšina na západ vypíná se Karl o v
ku
(.V% m). níže nad Ústavou u Xczvslic stará .^'arta' (4.32 m) a nad
soutokem potoka od Rakové a Kornatického potoka krásným lesem
pokrytá L o p ata (44(i ml. vesms malíova šttce hodné to kouty
panenské pírod}'.
Jinakou tvánost má západní polovice okresu. Tu pi levém behu
zdlouha vlní se od jihu a jihozápadu odnože Bukové hory (647 m),
(614 /n), Hájku (.5íi,S w). Kožichu (.581 /«) a Hájska {5\') m)

Lnám

Bue

(5(ó m). Buiižnikové skály na mnohých místech
zkamenlí svdkové hrozných dob, které pelétly nad
hlavami pedk. Z tch Veliká Skála (604 m) byla sídlištm lidu v dob
kamenné. Ješt led pozorovali tu možno etné stopy devných chýší,

a od severu

Ra dy n

trí tu jako

mírn misovit prohloubených

a množství spálené hlíny,

jíž

tyto ole-

peny byly. Bohaté nálezy kamenných seker a dlát z dioritu a afanitu,
drobnjších nástroj z pazourku: jako nož. pilek ku ])eezávání
kosti, paroh ald. a nesetné množství step asi ze 2()U0 nádob uložený jsou ve sbírkách hrabte z Waldštýna na Kozlu u Sfáhlav.
Bzí hora tž lim památná, že dne 17. záí léta 1419 bylo tu veliké
shromáždni lidu za úelem upevnní v pedsevzetí nedali se niím
odstrašiti od hájení zásad, ku kterým se vele pihlásila \lšina národa
i

eského po

smrti krále \'áclava.

Pkný

jest

odtud pohled k severo-

západu na skalní heben buližnikový „ertovo bemeno" zvaný
lidem rzné povsti vyprávjí, kdežto k severu
(,S.5() m), o nmž se mezi
jeví se nám nade vsi Chlumem Pahorek (.516 m). o málo v pra\o
zíceniny hradu \' Id šle na. na sexerozápad Žbánek, Kolíbka.
i

Losin

(45'^>m) a

i

Barl)orka

u Xetonic (4.S7m).

BLO\'lCF

V

místech

tch

\y-

sliipuji

osamolnlé skupiny žulových

kopcCi ujjrosted bidlic.

mn

Krajina

zalesnná, pístupna studcn\''m xlrm sc\-erním a severovýchodním, takže neskytá mnoho pvabu.
Zastupitelský okres biovický patí spráxou politickou ku 1'ixni.
má ;{(t.6l2 ha rozlohy a itá ve >'A místních, resp. .S9 katastrálních obcích 2().4H(t obyxatelú. z nichž pi posledním sítáni roku l<XK) k n-

jcí^l

ei

mecké obcovací
'
.;

pdy

lesní

se

l(»

{^)\:\5 ha),

z

Z rclkoN rozlohv

jiihlásih).

ostatku

na louky. 'XW ha na zahrady a

l9.Sf{/?í7

\:\.')\5

Komunikace okresu l)lo\ickho opatena jednak

skoro
4179 //«

jest

ha na role.
na past\iny a pián.

i)i|)a<l;i

jest

tratí

c.

k.

esk

dráhy Plze- líudjoxice a tratí
stice- Mirošov — Rokycany, jednak aerární
sliUni

Se.

Chválenice.

obchodní dráhy Nezvsilnici, která od I^lzn pes
("hocenice a Prádlo k Nepomukm \edc. jakož eli

nými silnicemi okresními.
)by\aleistvo hledí si pede\šim zemdislvi. kterému o\šem na
pozemcích |)oúslavských a ])i |)otoku Spáleno-poíském ])onkud lepe
se daí. Za to lesnictví se zdarem zvlášt ve východní polo\ici okresu
postupuje, kdf jsdu ccl komplexy sk\-oslných lesu. jejichž krásy \;d)í
chodce s\(ui pirozenou nádherou.
priímysl dosti je ilý. i>onei\ic-e
však ]io\ahy hospodásk. Okresní msto
(

I

BLOVICE

CUi.S m nad moem)
le\m behu Cslaxy
pedmstím „na Hájku"

rozkládá se po

Rousova

a

lOlH^úr. \'

mst

zastupilelstxi.

jest

pošla,

e.

k. t)kresni

lelejírafni

se

2l}i

domy

a

l7íí,S

obyxateli

iNoi s j)ilhajíci ásti obce
jednu katastrální obec o rozloze

a

soud. berní

stanice

a

úad. notástxí. okresní

(iiidlení

lkárna.

etnicki'.

etné spolky národní, okresní hospodáská záložna a hos|)odáskoprmysloxý spolek. Školství opateno školou obecnou a mesiánskou.
Dkanský chrám s\-. Jana F^v. nov vystavti dal v jiolox ici Wlll.
století dle |)lánu J. jcindla Prokop hrab Kolovrat Krakovský.
Mimo
hlavní oltá jest v

nm

Xa hbito\ blovickem

ješt

pl oltá

a cínová ktitelnice

z

r.

I6.'{7.

spánek spisovatelé ešti: \'ojlch M.
Hlohrobský. \'ojtch Jirota a
jar. \'acek-Kamenický.
Xámslí
blovick. mající rozlohu 76 a zdobeno jest kamennou sochou sv. Jana
spí tichý

.l'"r.

Xepomuckho

úad

pkn

z roku
i7(»7. bud(i\ou i'. k.
a radnicí. \'elmi
vyjímá se z námstí slušn y.\-'\ivný válcoxý jjarní mlýn pán Karlíkúx'.
Blovice mají nkterá privilegia z let: 1405. 1400. 1479. |S()9. |,S>|.
\5\\1. 1607 a 1768 jednak od král eských daná. jednak potvrzená i)o
návrhu majitel statku. (> Hlovicích se dovídáme, že ve stol. XIH.
byly s etnými okolními \ esnicemi majetkem kláštera Pomuckého.
jehož opatové starali se o povznesení vsi trhov. Záhy povýšeny
byly na méstys s právem trestati dopadené zlodje nebo jiné zloince
v obvodu klášterních statk. Po zkáze kláštera zapsány byly r. 1427
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vesnicemi okolními Xilc-

Blovice

s

movi

Nelunic.

z

A\šak

berka.

z

ji/

pán

dostaly se v držení

l4(o

r.

ze Stciii-

nichž zvlášt uvésti dlužno:

Zdeka. Jana a \'iléma ze Slcinlierka, ktcíi mnohými s\oi)>>(iami a
privileji msto oi)mysliii.
Koncem
XVI. století 1587) byl pánem Blo\ ic
šleciietný Krištof z Roupova p;in
na Hradišti \'ltvn a Poíri. jenž
ro\n/ oliri bldxické nejen stan'' \v(

sady pi/^nal. ale

\ku

rozhraní

se Hloxicr do
skidio

|m)\'(iíí1.

.\a

a .\\'ll. dostaly

Jana Hiadišt-

laikou

Hoo\ic.

/.

no\'('

i

.\\'l.

jnina na

.Xchxlo-

od jehož ddic postoupenv
rodin Karlu ze Sxároxa. pi které
zstaly až do r. \H<1. R. loT.". sial
se pak i)ánem na Blovicieli .Maxmilián hr. z (íuttenšipj-ia.
Týž /á\tí
vecli.

ze

dne

7.

dubna

za universální

manžtdku

bnku
která

Josefa

I0'>n

r.

Kateinu
ovou

\'ratisla\

provdala se

r.

|)ána

z

sviib.

satkem

tím

ustanovil

ddiku

svou druhou
rozynou hraz

.Milro\ic.

za Jana
Újezda a tak
1694

spojeno

panství Hra-

dišlské s Blovickým. R. 1728 pešlo

panství celé na Viléma Albrechta
íšského hrabte Krakovského z Ko.sososi -PIL-;'!.!'' x.\ Boi;sovf:.
lovrat, jehožto syn Prokop, nejvyšší
soudce království eského, kostel
nákladem 2().0f)() zl. krom materiálu a povoz zde postavil. \' rodin té
udržely se Blovice až do roku 1872. kdy spolu s panstvím Merklinským. \'el. Dvory. Kosatkami. Rychnovou a Cerniko\icemi uvázal se
v jich držení Eduard hr. Palffy z Erdíidu. svobodný pán z Újezda
a na Biebt rsbergu.

Zámek hrabte
samého msta v

z Erdcidu. r. I77, vysUtvný. nalézá se
Hradišti, která s ástí vsi Boušova jednu
katastrální obec iní. Zámek, pi kterém skvostná kaple sv. Ondeje
zaízena, byl r. I87.'i opraven
rozšíen a slouží za letní sídlo hrabci
rodin. Pi zámku jest nádherný park. kterým protéká rameno 1'slavv
a sklenniky se vzácn\'mi tropickými rostlinami. — Pi upravováni sadu

u

Palífy-ho

obci

i

—
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pišlo se na hluboké píkopy a staré zdivo bývalé tvrze, ale vše to
zase zasvpáno. \'^e stol. .W. pipomíná se na Hradišti píínem Beneš
Castolár z Hoovic, jehož potomci, kteí se pak Hradišískými z Hoovic
psali, až do konce X\'I. stol. sídlo své lu mli. naež na rodinu Karl
ze Svarová pešlo, jak ])i Blovicích již vyprávno bylo.
V Boušov pozornost každého upoutá 6 m vysoké sousoší .Piety-,
znamenitá to sochaská práce ze XVII. století.
Jižn ti tvrti hodiny odtud pi aerární silnici rozkládá se úhledná

Ch oce nice se zámkem majitele panství Stáhlavského hrabte
Waldštýna. 3tídní školou, dvorem pojjlužním. lihovarem a dvma
mlýny. Chocenice náležely pvodn ku opatství Pomuckému. pozdji
ku Zelené Hoe: když se ve stol. X\'l. Sternberkové o jmní dlili.,
pipadly ku dílu Prádelskému. od kteréž doby vystídali se na nich
rzní majitelé než ku Síáhlavúm ve stol. XIX. se doslaly.
ves

z

ZAMKK HKABKTE

P.ALFFI

HO V

HK.ADISTI U RLOVIC.

Opodál k západu nade dvorem Bzí. nalézá se \'elká skála, o níž
pedu mluveno bylo. Odtud po plhodinné cest k západu dol
krásným lesem dospjeme ku potoku Letinskému. kter\' tu na Drábko v, Choce cky Újezd a
protéká a ped Domyslici do
pod rybníkem v lunatém údolí a i)íi
Ú slávy se vlévá. F^arní ves
aerární silnici rozložená, ma Irojtídní školu a velký farní chrám Nanebevzetí P. Marie, vystavný na míst starého chrámu r. 1737 oil

již

v

Se
Se

i

Rudolfa

hr.

z

nm

Morzinu, tehdejšího patrona Dolno-I.ukavického. je v
P. Marii Spomocnici zasvcený ješt 6 oltá, na

mimo hlavni oltá
vži pak ti zvony,
t\

rz

nna

opisem gotickými minuskulemi z r. I4'X). Nkdejší
osud jako mnohé jiné po vlastech našich: pemv polovici X\'III. stol. v sýpku. Doítáme se o ní. že ve

rytískou
již

stihl

s

-

-
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XIV. Jan ze See zde sídlel, r. 1403 pak že jeho syn rovnž Jan
bratrem Alšem Oldicha ze See (snad bratra svého) za faráe tudíž
podávali. Ve stol. XVI. prodali Jií a Albrecht brati z Nebylova tvrz.
ves i dvr Sigmundovi a Václavovi Tryclarm z Tryclaru. Ve stol.
XVII. náležela Se Morzinm. od nichž na rodinu hrabcí Schonbornskou pešla. Severn od See (asi 5 km severozápadn od Blovic) vypínají se ze stinného háje na skále asi 15 m vysoké zíceniny hradu
Vildšteina, z nhož ješt valy, hluboké píkopy, zdi horního hradu
Stol.

s

zdi menši se zachovaly. Turista sem zavítavší odmnn
námahu podniknutou rozkošnou vyhlídkou na celé okolí, daleko
k Pimd a na pohoí Brdské. Ó pvodu a o zakladateli hradu Vild-

a jiné ješt
jest za

nemáme uritých zpráv. První známí majitelé vyskytují se ve
XIV. stol., avšak pedkové jejich již r. 1216 jako synové Tmovi
známi jsou: Olen a Drslav. A' polovici XIV. stol. dostal se hrad
v držení Rožmberk a ti na míst hrádku devného zdný hrad vystavli, po nmž tyto zíceniny zbyly. Pes mnohé nesnáze udrželi
hrad ten, na nmž rozliní purkrabí vládli, do konce XV. stol., kdy
v držení pán z Roupova pešel, a na dále s Blovicemi osudy sdílel.
\' západních pahorcích skr\'vají se sousední vsi Ne tu nice a Nešteina

bi lov. v nichž sídla svá
dostal se Nebilov

mly

v majetek

rodiny vladycké; ale

pán

z

Netunic,

poátkem

kteí od

té

stol. X\'I.

doby

predi-

Arnold svob.
pán z Enyelílussyklerý jej po 12ti létech Janu Jindichovi Kokoovci
z Kokoova na Síáhlavech prodal.
R. 170,5 odkoupil Nebilov s Nelunicí Adam hrab ze Steinau, bývalý polní maršálek republiky Benátské; jeho dcera Antonie provdaná hrabnka z Wrtby postoupila pak
1715 stateek hrabnce Antonii ernínové z Chudenic, která z kour.
jiených statk allodní panství Stáhlaxy-Xebiiov utvoila. Nyní patí
Arnoštovi hrabti z Waldštýna.
Opodál Nebilova na návrší je samota Pru siny, sestávající z farního chrámu sv. Jakuba, fary a školy. Kostel, kter3> munificencí hrabte Jindicha ze Steinau r. 171.3 s farou pestavn byl, má hlavní
oltá k západu a tyi oltáe poboní. O Prusinách sluší poznamenati,

kátu

z

Nebilova pívali.

R.

1673 koupil

statek len Jan

nkterá jiná misia v Cechách r. 1467 nešetila interdiktu papežem Pavlem II. na slavného krále našeho Jiíka z Podbrad vydaného. Západn odtud jsou pi Úhlav Pe denice, ves polohy píjemné, kde od XIV. stol. datuje se tvrz, rodinn sídlo Pedenických
s dvojtídní školou a
z Pedenic a nco níže pi ece ves Cižice

že jako

rozsáhlými lomy žulovými v okolí, východn pak Boek, víska
nedalekou myslivnou ,na planinách" a krásnou r. 1685 od Arnolda
z Engelflussu v [)odob osmiúhelníka vystavnou kapli sv. \^ojtcha
na míst, kde prý tento svtec z íma se vraceje, se moidlil. Kámen
v kapli ped oltáem se nalézající, na nmž kleel, objat jest železnou

s
s

Pi

scvcrn \'il(lšleina farní ves Chválenicf.
vystavný znovu r. 1754 Hemanem
hrabtem ernínem z Chudenic a tytídní škola. Orltud za malou
chvíli dostaneme se ku N e z v
s ti cíi m. vesnici nad Tslavou. v níž
míží.
Je

silnici

farní

tu

Plzeskí!'

chrám

sv. Mariina,

c. k. státní a eské obchodní dráhy,
dv cihelen a tolikéž
Pes Tslavu vede tu kamenný a druhý železný most. Filiální
chrámek Všem Svatým zasvcený i)ý\al druhdy farním a vladykové

je

stanice

mlýn.
z

Aesvtic podávali sem faráe.
z Roupova a ve stol. .\\l.

šímu

\'e

stol.

X\'. patily Krištofovi star-

Kokoovcm

z

Kokoova na

Štáhla-

vech. ku kterémuž i)anstvi dcKÍnes popiužni d\fir zdejší patí.

Ve

Záka\é

slarol)ylý lilialni kostel s\ \'avince na
kdežto |)oplužni dvr a ves se stranv
severovýchodní až do luinaLf' ro\iny se rezkládaji. Žákava Ijývala
pvodním sídlem rytí Žákavc ze Žáka\y. Asi 'j., km od Žákavy
v záhybu eky IJslavy. kde panským polím a louce v Pokojnicích. na
hrádku |)od chmelnicí se íká. stála ve stedovku rytíská tvrz Pokojní ce, po níž dnes jen vyvýšenina asi
m vysoká nco pes 1'/^, ha
rozlehlá a nízk\' val zbývají.
Níže pi l^slav starobylé Š f á ii a \- c e s krásnou bažantnicí
l)lízké

ostrohu nati

ekou

jesl

.

rsla\()u.

i

I

I

i

etnými prokopanými mohylami z doby l)ronzo\é
Hallstattské.
Nad Sfáhlavici u mlýna, kde potok Kornatický s Tslavou se pojí. pejiti mžeme
v údolí téhož potoka, sevené z leva f^zalesnnou strání,
která dále až v píkrost pechází a z pra\a skalnatou, rovnž zalesa

i

nnou výšinou -Diouliá skála" zvanou;
pknými jehlinatými lesy octneme se u

cest pak |)lhodinné
odkud nastane nám
mírné stoupání pšinkou \e(luucí ku starému zámku I.opal. Z pedhradí porostlého traxoii a stromy jen s namáháním dostati se lze do
po

i)ily.

kde mezi kmeny strom trí zbytky 'zdi korunující nejvyšší
pes lo //? vysoké. Hláska, ku které ostatní stavby piléhaly,
stála v rohu severním. Studna hradní jest nyní skoro zasuta. Hrad
Lojjata býval statkem královským: pozdji dostal se \- majetek soukromv
bojechtivého odpovdníka husit Habarta z Hrádku, jenž pro pustt)šení
statk Pibíka z Klenového tímto a Janem Zmrzlíkem ze Svojšína
a Svojšem ze Zahrádky na \'ildštein v únoru r. I4.'5.'í po tímsíním
zimním obléhání hladem vymoen hyl. Hrad té chvíle vyvrácený
\ íce
obnoven nebyl. Kopáním na troskách hradu pišlo se ku zajimav\'m nálezm
hlubších xrslxách. Seznané, že v dob kamenné
mladší bydlel tu lid. který kamenných nástroj broušenvch a vrtaných
užíval; \e \rst\ách vyšších vykojjáno pak etn šíp. ostruh, ástí
košil železných a rzných zíjrani. Za Lopatou dále pi i)Otoku objeví
hradu,

díl

skály

\

nám pekrásný obraz rybníka, který nám jezero Šumavského rázu
l>ipomíná. Jak krásné, idyllické zákoutí to je za lichého dne sluneného,
tak hrozivé je za mraného nebo boulivého nebe, kdy blesky pí-

se

IIKAI) \'1L1)ST1-:IX.

-

n.2

-

dunni hromu jaUo hy lu-mohlo
Zde Brdy mluví k nám Šuma\skou knisoul

šerne osvrlluji temnou hladinu xodní a
dostati se dále!

l)áme-li

se

podél

trati

res.

obchodní

dráhy Nczvéstice-Mirošov-

Kokycany. která tu v právo lesem pod skalnatým vrchem .Praným"
(526 m) projíždí, pi^ijdeme brzy ku polní cest po které pi znarném
stoupáni do vesnice Lipnice se dostaneme. Sedí rozložena na hbetu
494 m vysokém s úhlednými dvorci do kola stavnými jako vzorná
íslech na pl šestá sta obyza pl hodiny dojdeme do
mstyse
Spáleného zvaného po r. 1620. kdy si)álili je žoldáci hrabte Bu(|uoye trestajíce osadu za to. že viry evangelické odíci
se nechtla. Poíí,
okolí jeho nezalesnno. má polohu velmi útulnou,
rozkládajíc se po obou bezích potoka Poíského
S nkter\'mi samotami okolními
I278'83 fya rozlohy a ítá \ c 25.3 domich 1820 obyvatel, kteí hlavn polním hospodást\ím. nco také emesly a obchodem se živí. Dkanskv' chrám sv. Mikuláše pestavn a zvtšen r. 1882.
Na vži visi pt zvon, z nichž nejstarší z r. 1502. Zámek ve \ýchodni
ásti mstyse jest rozsáhlá budova jednopatrová se tyhrannou vži;

ves staroslovanská, ítající skoro v

Z Lipnice okresní

vatel.

silnicí

k

90ti

jihu

Poíí

a

mí

obnoven byl r. 1617 za Adama staršího \'ratislava z Milrovir. Radnice
z;ina námstí hosti ve svých místnostech krom obecniho úadu
i

ložnu

;

školní budova, k níž základ 28. srpna 1886 položen byl.

vno-

jest obecným školám, mšfanské škole chlapecké a pokraovact
prmyslové škole. Mimo to jest zde úpln zbytená nmecká škola

vána

židovská,

synagoga,

poplužní dvr.

k.

c.

postoxní

a nkolik vzdlávacích a dobroinných spolk.

a telegrafní

Zvláštní

zmínky

úad
zaslu-

a
již r. 1816, v dob. kdy vlastenecký duch po vlasti budili
poal, v Poíí od pátel jazyka eského, , eská tenáská
spolenost' založena, jejíž programem bylo
vždy jen esky mluviti,
eské knihy odebírati, eské spolky podporovati a vrn k národnosti
eské se hlásiti. A zásad tch také vrn šeteno. — Z prmyslových

huje, že
šíiti se

:

závod
tu

i

jsou tu;

pivovar, tré

mlýn, pila a dv
hut a hamry na

lihovar, draslárna. železné

cihelny.
litinu

Díxe

býval

a prutové kujné

železo.

Z dávné minulosti Poíí málo je známo. \'íme jen. že koncem
\[y. stol. patilo s v\'chodním svým okolím Ratmírovi a Buškuvi
bratím ze Švamberka. kteí je r. 1891 Jindichovi z Elsterberka a Plané
prodali. 'Jento postoupil je pak Harbartovi z \'inaic, naež bhem
stol. X\'. asto mnilo jiány své až dostalo se Fridrichovi z Donína.
vše Janovi Roukterý s ním mnoho okolních výsluh spojil a
povskému z Roupova prodal. Potomci jeho vládli zde až do r. 1.Sf'.7.
ve kterémž ase Krištof starší z Roupova Poíí msteko a l\ rz

konen

s

píslušnými vesnicemi Karlu Kokoovi

prodal.

Za Adama staršího

\^ralislava

z

z

Kokoova na

Stáhlavech

Milrovic. pustošené

msteko

-

5h3

—

Pi rodu lom zstalo až do
Polyxen, ovdovlé hrabnce z Clary
a Aldringen. rozené hrabnce des Fours de Mont et Adienville. jejíž
i

r.

okolí zase k lepšímu životu povslávalo.
1715.

kdy prodáno pani

nástupci zde tak

panství celé

i

Ann

hospodaili, že Karel Josef

Poíí. Chynín. Nové Mitrovice

hrab
a

des Fours

Tnovice

r.

1749

kapitole sv.-

v Praze za 46 1.
zl. prodal, v jejímž držení dosud se nalézá.
Opodál Poíí ku severovýchodu jest farní ves Tnovice se
starým gotickým k(tstelem Nanebevzetí P. Marie a s dvojtídní školou.
Tnovice, vlastn Tmovice bývaly zvláštním statkem a tvrz zdejší
byla kolébkou rodu soukmenného erbem se Svojšínskými.
Na po-

\'ítské

,=>()()

v držc^ní rodiny Karl ze Svarová.
EngeHlussu. kteí jej r. 1718 hrabnce
Polyxen
i Clary a Aldringen prodali, od kteréž doby ku Poíí pipojen bj-l.
Pi potoce Poíském vzhru jest stará, sv\''m názvem zajímavá
ves
hledy, upomínající na hlídku pi staré cest, dále mezi

átku
pak

XVII, dostal se statek

stol.

pán

Ann

z

Hoe

víska Planiny, pod vrchem Kokšinem pak
vesnika My to v. rodišt eského žurnalisty a spisovatele lied. Mosera.
Jižn odtud pi potoce jalovém jest farní ves Nové Mitrovice, která
koncem XVII. stol. z kolonie hornické vznikla, kdy Jií Zdenk Vrarozsáhl\''mi lesy skrytá

tislav

z

Milrovic

držitel

sousedního Železného LJjezda zde na stíbro

Nmc

úelem mnoho horník,

ponejvíce
sem
stavti dal. hostinec zídil, poplužni dvr založil
a pro sebe malý lovecký zámek ú|)ln ze deva vystavl, jenž pozdji
snesen a na faru
\'e vzrostlé pojednou vsi. která
Mitrovice .Xov nazvána, zízena zprvu kaple sv. Jana Nep.. která
dolovati dal
povolal,

a

za

tím

tmto chalupy

pemnn.

ásten

r.

1777 na kostel rozšíena a

trojtídní školu |)oplužní

a mlýn.

Hut

vysvcena

byla.

\'

dvr. sklárna na duté

železné a taxírny zašly

\-

létech

.Mitrovicích jest
sklo.

r.

1866

mimo

založená

tyicátých pedešlého

století.

Jižn od .Mitrovic ve znané výši 630 m leží
zvaný tak od dobývání rudy železné v pedešlém

11

jezd Zelezn\',

století

a ješt dále

ves farní Cížkov. s farním chrámem sv.JanaKt. r. 1727 obnoveným,
obec. školou a c. k. |)ošto\ním úadem. A' ížkov byla tvrz, na niž
sídlel
Budisla\- syn Proti\v z Rožmitáia.
Pozdji náležel klášteru

Ostrovskému, jenž jej pak r. 1533 prodal Janovi rytíi z \'itence.
hejtmanu kraje Podbrdského. R. 1588 koupil špitál Kokycanský polovici vsi té a ves Pešín a pozdji
druhou polovici s podacím kostelním,
od kteréž doby k Rokycanm patil. Sousední ves Pešín na svahu
Mastného u v\'ši 610 /ra položená, má dvojtídní školu. S vrcholu hory
rozvírá se pekrásný' pohled na Šumavu, k Plzni a na pohoí Brdské.
Na sever odtud jsou Nechanice a na zá[)ad Louoxá (také Louava). ves pi potoku Pešínském, v jejíž jmén zajisté zachovává se
nám pvodní jméno potoka u Ždáru níže do Úslavy se vlévajícího.
i

\'ála\a zde vysoko nad íckou slojíci býval do
rozbroj farním. Xa nkdejší Urzi. která o nco severnji

Mlialni kostelík sv.

luisilskvch

Smedrov

stávala a nyní úpln s ])Ovr{'hu zmizela, sedla rodina
na
vladyk ze Ždáru. z niž prvý \'ilm ze Ždáru se jmenuje. Ku konci
X\M. stol. a dále mnil stateek len asto majitele své. až r. U>HI
k()U|)il jej .Maxmilián Rudolf hr. z (íullenštejna a pi^ipojil jej ku panství
Hradištskmu. Se hbitova u kostelíka jeví se pf-ijemná vyhlídka na
kraj bohatý zahradami, sady a le.sy. Naproti jest víska Ždírec. u níž
o nco jižnji pi Tslav dosud dobe znáti jest etn kopek pískových a štrkových rýžovníky tu naházených, zbytky to po nkdejším
rýžování zlata za dob rozkvtu kláštera Pomuckého. \'
jest
dvr poplužní a stanice c. k. státní dráhy, kterou pohodln vrátíme
se zpt do pvodního východišt cesty naši po okresu historicky
krajinásky \elice zajímavém a po etnjší návštv se strany turist

mst

i

eských pímo

volajícím.

Adolf 8légl.
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„

278.

(Liedelhofen) 206.

184.

.Storngut 313.

Stádaly 205.
Šttin 88.
Vilemínov 531.

Drslavice 371.

Drouhaver

330.

melín 532.

Dáchov

,

Stockgtel 313.

Drešinko 176.
Detina, samota 47.
Devo ervené (Rotenbaum)

Dvorce Hoejší

183.

,.

331.

32.

kyné

„

245.
Girglv 315.
Karáskv 91.

Dub, osada Ib4, 1b5.
Dl Zelenv 527.
Dvorce, osada 185, 282.
Dvorce Gerlovv (Gerlhofe)

553.

imelice 115.
ížice 559.

I

sa-

388.

ienice

ihá

478.

28.

206.

Ceštice

„

Drahonice 92.
Drahotin 48b.
Na dráhách, samota 126.
Dráhy, osada 464, 539.
Dražejov 47.
Dražinov 432.
Dražov 176.
Dražovice 286.
Drhovle 32.

Cernikoi' 464.

ervená
ervená

Dvr

Drahenikv 153.
Drahkov 558.

Cernec 138.
Cerntice 167.

ernovice

-

567

125, 467.

Ferchenhaid 19-1.
Fichtenbach (Fuchsova hut)
431.

Filipsherg 431.

Flekv Pední, Stední, Zadní
331.

Fluszhaus, samota 20b.
Folmava(\'ollmau,Falbenau)
431.

Františkov 468.
Franzbrunnhiitte 484.
Franzelhiitte 492.

Franzensthal 194.
Frauental 24b.
Freihols 333.
Friedríchshof 485.

Frimburk 286.
Fuchsberk 331.
Fiirstenhut 191.

366.
Peina 470.
Pšin 470.
Pikice 457.

Gerlova buí 242.

Rabín 106.
Rudice 518.

Grafenried 484.
Grindschádel, lázn

.Sedlec

Griinberg, samota 208.
Grunbergerhiitten, samota

184.

Sedlecko 551.
Scherau 188.

Glaserwald

246.

Glashutten (Skláe)

Goldbrunn sklárna

188.

206.
63.

208.

Schusterhanselhof245. Gsánget 249.
Silor (Sulov) 536.
Skalice 184.
Habartice 386.
Slouii 93.
Hadruba (Hadrová) 328.

—

Hory Vranovské

Háj, ves 51 1.
Hájfk 92.. 460.

Hamry

Ccské

lorysedla 176.
364.

188.

Hoe, samota
Hoehledy 563.
v

73,

329, 333.
1

lamrv - Eisenslrasz stanice Hoijanv
313."

Hartmanice

243, 244.
Hasilkc 487.
Ilaselbach 431.
Hasolbcrg 484, 490.
Havirna, samota 48.
u Havrd, samota 173.
Hážov 477.
Heinrichsliorg 431.

1,55.

:

Hoín

.Slalv

Hoi-in

Velký 489.

Hoslo\ ice

Hospoda

489.

Hošlice
H<)šti<('

(I

Chocenice 558.

153.

Chotšov (Kotšov)
Chlumanské 161.
Šumavské (Hošté- Chotimi 467.
i

Chrasto

'

92.

Chrastice 126.
Chrastice Malé (Chraštikvt
126.

Hrabovka, samota 49.
Christschlag 63.
Hrádek (Hrádek Desfours) Chcnice (Kšenice)
j

5i)4.

!

Chí"epice 365.

278, 279.

Hrádek .Staroscdlo

Hradany

Chrepice (Kepice)

156.

Chešovice

184.

171,

31, 148, l6l,
364, 457. 556, 557.

Hracholuskv 106.
Hráz 505, 518.

Hlavovice

281.
Hlohová 467.
Hlohovice 466.

Hrbov

Hlubin

Humpolec (Kumpatitz)

Hrbek
Huíce

159.

Chuchle, ves 387.

Chumeny
Chumsko

62, 63.
376.
201.
Chválenice 559.
Chvaletice 93.

j

Churánov

104.

432.
153.

285.

Hluboká 461.
Hna<"f>v 552.

Humwald 72.
Hrka, samota

Hodjov

177.

Hodonín

185. 19.5.

Hrka Bohmischhutte 246.
Hrka .\ová (.\'eu Hurkental)

Chvalšovice 176, 283.
Chvostule samota 531.
Chýše Pasovského na Cer-

.,

153.

chov

Hrka

329.

j

Stará 246.

Husinec £0 62.
Hut 532.
Huf Filipova 249.
Hu Gerlova 242.
Hut Korkusova 188.
Hu Kubova (Kubohutten)

Hochreit. hájovna 206.

125.

179.

Hu

Pední

Javoh

Hu
Hu

((

Jestáby

Stará 455.

Horšíce 516.

Hvoždanv 108, 147.
loršov 476.
Hvice Malá 134.
Horšúv Týn 470.
Hyice Velká 134.
Hory (samota) 205.
Hory Kašperské (Hory, Rei- Chaloupky pod Toníkem 384.
chenstein) 202.
Chalupa lesní, samota 159,
Hory .Matky Boži 278.
Chalupy 461,
Hory Stíbrné 551.
Chalupv Nmecké 201.
Hory Svob. Libéjické 93.
Chalupy Nové 462.
Hory Svobodné \'odíianské Chalupy
Zadní
(Hinter-

Jezero

,

hauser) 334.

298-302,

318.

jílov (Vílov)"464.

jindichovice

i

;

erné

Jezero ertovo 303, 318.
Jezero Pleso íl.aka See) 221.
Jezero Prašilské 221.
Ježov (Ježovv) 504.

1

I

125.

Jetíšov 177.

Zadní 159.
Hut, samota 147.
Hut Janské 492.
Hvíždalka 367.

Horoušany 508.
Horouty 62.

((iaberlej 283. 284.

Jedle Velká 318.
Jenikovice 475.
;iashutten)329 Jeseni 365.
j

159.

334,
114.

201

Janovice 283._
Janovice nad Uhlavou 369.370
Jaroškov 195.
Javor samota 148.
Javorníce 92. 164.
Javorník 201.

!

Hut Sklenná

156.

435.

Jáchymov

246.

Hodousice(Horousice. Holle-

93.

3u.

Cliudaice 374 — 376,
Chudiva 331.

Hradešice 138.
Hradišt, osada

:I5.

Hornosín 147.
Horosedlo (Horosediv)

283.

1

Hrabice" 188.

Hiršov 461.
u Hladík hostinec 540.
Hlavatec 108.

Horapsko

Chlum 147.
Chlum (Chunio) 244.
("hlumany 509.
Chmelná Malá a Velká 285.
Chocemyšl (Chocomyšl) 376.

iostlovice) 177.
Nová 32, 462, 552.

Hošovice

485..

Holkovice 137.
Hollenwinkcl 334.
HoIubeO 489.
Holušice 126.
Hora Slavkovská, osada
Hora sv. Václava 486.
Hora Zelená 525.
Horaždovice 128-133.

Chlistov 389.

•

Hostire (Hošttice) 162.
Hostouft 487-488.

Herštejn 454-4,55.
Herštein .Starý 483.
Herman, ves 92.
Hinterhauser 246.
Hirschenstein 208.
Hirschsteinhausel ((libacht)

Hlavirna. samota

Chata Koklanská 247.
Chanovice 137.
Chamutice 284.

4''.

Hejna 134.
lice, Hušíce) 186.
Hoštice Zadní 128.
HclfenburU «7— 90. 164.
llelmbach (.Michlova hu) 188 Hoštikv 387.

titz

Chalupy Zdárské 94.
Chata Kubova (Kubohiillrni

158.
I

I

(Hammern, Hoákov

Hammorn)

Biihmisch

-

56«

3*^4.

ijindín, hradišlé 516.
Jinín 48.
I

;Jinín

Oina) 518.

Jirkalov 201,

liiná

284.

Josefsthal 191.
Jungriedl (Brandháusel) 485.

56')

Konopišt

Kadešice 28b.

Kadov

12,5.

Ib4.

(

Kal 370.
Kalce (v Kalcich) 167.
Kalenice 133.
Kališt 5 8.
Kaltenbach )'»4.
Kallenbrun. samota 208.
Kalvárie .Svatomaská

Koryta 370.

K ví Id v

Kosmáov

Kvdlinv 388.
Kynžvárt 71,

Kosmo

1

Kámen
Kámen

Kvasetice 548.

165.

Kváskovice 176.
Korálkov 347
Korkusova hu Korkov. Kor- Kvíovice 477.
Kvilda Horská 206.
kushiitten) 188.

147.

Kakovice

371.
388.

18-.

Kostelíek, osada

Kotou

Koupí 153.
(Dorrstein) Kouty 458.
.Such v
Kovanín 74.
329.
Kovín (Kozín)
Kamennii 164.
Kozarovice 126.
127.
(.Kamená)
Kamenné
Kozlov 128.
Kamýlv 384.
Kozlovice 534.
Kanice 457.

Lány 125.
Laz Starý (Bvdlo Staré,
litz)

,5()4.

1

Kateina Sv.

Kbelnice

Kratochvíle,

zámek

Kbelv 517.

Kr

Kdyn Nová 448-451.
Kdyn .Stará 449.

Kreppenschlaj; 63.
Kreuzberk. ves 333.

(Kre)

Markéty

108.

126.

174.

Leletice

92.

15.3.

Lenora (Eleonorcnheim)

71,

190.

Lepta.

177.

90.

512.
104

-106.

512.

4'».

Lažišt

Krašlovice 93.
Krašovice (Krasavec)

(Sankt Katha-

Letínské 513.
sv.

í^ázních

Lovice (Elovice, Lviovicc)

Kramolín ,534.
Kramolín Nový 481.
Kraselov (Krasilov)

rina) 330.
Katovice 45.

Lázn

u Chudenic 374.
l.ažánky ,347, 388.
[,ažanv 138.
Lažice 62. 63.

Krajnicko (Krajniko)

203. 204.

.Star-

329.

I,ázn

V

549.

Kozlí 125.
Kozlí Dolní 62.
Kozli Horní 62.

Karlbachhutte 491.
Karlov, zámeek llí!.
Karlovce 133.
Kasejovice 146.
Kašovice (Kasejovice) 278
Kašperk (Karlsberg) hrad

191.

46.

138.

Kotrbov, pohodnice 469,

183.

19.3.

tvrz 104.
Lešišov 281.
Letín 512.
Letínské lázn 513.
Letov (Letoov) 551.

Lety 125.
Lhenice 104.

94.

Lhoice

92.

Lhota 196, 280, 461.
Kreuzwinkel (Hollenwinkel) Lhota (Lhta, Stašov) ,542.
Lhota Dolní ,370.
Klášter "527—530.
334.
Lhota Dubová 329, 370.
Klášterec (Klosterle) 188.
Krištofovice, samota 159.
Lhota Dubská 165.
Klášterec (Klostermúhle) 287. Kromžiice 386.
Lhota Horaždovická 138.
Klatovy 347— 3bO.
Krotjov (Krotiw) 333.
Lhota Horní 362.
Klementice (Mladice) 552.
Krousov 202.
Lhota Chocholatá 62.
Klenci
(Klenec.
Klentsch) Krsice 115.
Lhota Kousková 361.
Krty 46.
438.
Lhota Králova 125.
Krušec (KSrnsalz) 243
Klenovice 127.
Lhota .Masákova 195.
Krušce Dolní 243.
Klenový hrad 367 -3b9.
Lhota Ptákova 175.
Krušce Horní 243.
Kletice 155.
Lhota Rohanovská 175.
Klikaov 535.
Krušce Prostední 243.
Lhota .Smetanova 116.
Krušlov 176.
Kloub 93.
Lhota Solní (Salzweg) 188.
Kloušov 506.
Ki-akov 476.
Lhota Zelená (( Iriin) 313, 334.
Klukv (Kloukv) 3i).
Ke braný 476.
Lhotka
.Mstská 60.
Kemelka samota 43.
Knžice 282.
Knije (Knihy) 511.
Kenov (Krenovv. Chenov) Lho\-ice 384.
Libákovice
512.
Kocelovice 147.
469.
Libjice 106—108.
Ki-esánov 188.
Kocourov 388.
281.
Libtice
Ki-ttice 93.
Koik samota 159.
Liboc 46.
KMštín 389.
Kochanov Dolní 283.
Libosvary 487.
Kochanov Horní (Oberk(uhet) Kíženec (Kriescnitz) 243.
Kejniee

Kreuzhíitte 485.

133.

Kesthinv Staré

31.

Kubice

244.

Kojín (Kojeín)
Kojeín 164.
Kokorov

542.

Kuímenv

Kokšin 384.
Kolinec

Komošín

455

— 456.

Kuzí 362

377.

Konopice samota

47.

i

Kuziny (Kucín^-)

71.

186.

92, 93.

Lichtbuchet-Ober 191.
Untcr 191.
Lindelhol (Webcrhofl 331.
Lipice, samota 47.
Lipka (Freiun-) 188.

48.

Kusov 201.
Kušvarda r'0.

5.52.

Kolove

Lidmovice

24.3.

Kunkovice 283.
Kunžvart (Kuschwanla)
Kuidlo. samota 47.

Kojšice 284.

Libotyn

eská 4M.

Kundralice

92.

514.

Lipkov. (Lil)kov,
Zlibkov) 462.
Lipnice 562.

.Slibkov,

570

Lišce (Lišice) 511.

Mlníce

I.lškov 531.

.Mrin

Litochovic' 163.

Mrnice

I.náre 145. 146.

.Mostecko

Nové

Mihalov

201.

Loh, samota
!,om 43.

48*^.

Lopatárna, samota
Loreta 3b0.

Mílek

147.

362.
Lourim 462.
Louová 284.

(.Millik) 332.

.Vlili

vice (Milejovice) 162, 163.

Miloovice

Mímov

467.

LovOice 548.

Míníce

125.

Lšténi 468

Mírkov

243.

Loupeiisko, samota

Lštní (u sv. \'ojtécha)
Luby 360.
Luice 374.
Lukovice 17.
1

Luh. mysli vna 51b.

Luka

-Xuvá, samota
Lukavice Dolní 510.
Lukavice Horní 510.

Luzný (Lusen)

I5.i.

193.

500, 501.

385.
476.

.Malec 206.

Malechov

óii.

.Malenice
Maletioe

172.
''5.

Malinec 516.
-Maikov Lnársky- 138.
Malonice 304. 468.
.Malovice

108.

Maloviky

108.

Malsika, samota

Maovice

171.

533.

.Mamušin, samota
.Marcovice 167.

48.

Maršovice 281.
.Martinice

153.

Mysliv (Schneiderhof) 460.
.Mysliv .Malý 461.

Myslovice 386.

Mirovice

117.

113,

Mvšenec

114.

-Míkov 476.
Mísenburk, hrad

94.

.Míšovice 125.
.Mitrovíce .\ové 563.
.Mízholes 476.
.Mladotíce 365.
Mlázov 553.
Mlýn Bílý 458, 49. 486.

Mlýn
Mlýn
Mlýn
Mlýn
Mlýn
Mlvn
Mlvn

50b— 508.

Metelsko Dolní 477.

92.

176.

Nahošice 469.
Nalžovy (Nalžov) 550.

Namice

159.

Nasetice 477.
Nebilov 559.

Nebehovice 48.
Nedanice Malé (Nedanikv)
518.

Mlýn Radeský

Nemédice 161.
.Xemlkov 365.
Nemnévice 477.
Nepodice \'el. 32.

431.

Nemetice

168.

.Mlýn -Smetiprach 32.
.Mlvn Šebelovský 47.
.Mlýn T lucka 32.'

.Mlýn u .MikoláSki l68.
-Mlvn Rodovských
Mlvn u .Smolu "206.

.Svbiíkv

.Vílvn

.Mékynec

485.

Nahoany

.Vekvasovice Dolní 166.
Horní 166.
„
.\emanice (Wassersuppen)

Mlýn Skrábkúv

540, 541.
385, 531.

Naetín

.Nový 530."
-Mlýn Panský 32.
.Mlýn Papírna 91.
.Mlvn Plánský 202.
.Mlvn Podleský 199.

Mezholec 464.
Mezhori 384.

Mcholupv

.Mýtov 563.

1

Metelsko'-Horní 477.

Mín

94.

Mýšlovice 126.
Mýtnice 484.

Horní u Záhoric 366.
518.
Nedanice \'elké
Chudina 377.
Kvášlický 386.
Nehodivo 549.
Nechanice 563.
Letoštický
19.
Neid 485.
Lomnický 147.
.Markovský 370.
Nekvasov 533.

sv. (Láz ad .S. Mariam) Mlýn Topivka 32.
ves 185.
.Mlvn Váleky 178.
.Matjovice (.Mottowitz) 33.i. -Mlýn Harantv 367. 368.
.Maxberk 461.
.Mlýn Husmánkv 457.
.Mekov 517.
.Mlýn KobzCiv 373.

.Merklín

.Mrchojeily 475.
.Mrkošin. samota 47.
.Mstiee 501.
Mstek, samota 205.
.Muinin 489.
.Mlýnec (Linz) 440, 481.
•Mvslevo (Mvsiiv) 549.
.Mvsiin 113.'

.\Iirotice

Mái

Melin. samota 154.

284.
388.

.Mirkovice 487.

-Mlvn ervený 92. 172.
-Mlýn Dvorecký 367.
.Mlýn na Hamru l72.

.Makalov"385.
\'el.

185.

Mlýn Borovský 518.
Mlvn Bradava 552.

Maice 286.
Mah oraný 206.
Malahov

48.

Milov 202.

563.
517.

.Mnichov)

.Mokrosukv 278.
.Mouenec' Sv. 242.

.Milínov 281.

Louka Dlouhá 501.
Louova (Louava)

Makový

Mochuv
Mochtm

Mileiiovíce 93.
Miletice 4b3.

Louany

(eský

481.

.Modlenicc 188.
.Modrá 247.
.Mohelnice 5.'<2.

242.

.Milavre 436.
.Milicc 285, 549.
.Miler 533.

I^opata hrad 560.

373.

.Mnichoves

.Míchov 46.

Lomec, samota 106.
Lomec. obec 370.

Lužay

Mlýnce

487.
531.
551.

19,5.

147.

.Mlýn y'Sefelín 168.
511.
.Mlýn Taušv 5l9.

Mlýn u Tulák 168.
.Mlýn \'ávrv 199.

177.

— 525.

Nepomuky

522

Neprochov

550.

Nerestce Dolní 114.
Nerestce Horní 114.
Nespíce 175.
Nestrašovice 155.
Xetolice 102—104.
Neteb. hrad (Nový Rýzemberk) 457.
Netunice 559.

Neubau 490.
Neubrunn 247.
Neugebpu 194.
Neuraz

534.

249.

Neúslužice

Nezamvslice

Nezdic

Outšov

188.

108.

Poho

Paraov

Pokojnico, tvrz 560.

48, 147.

toltice) 539.

,i48.

Noumé

Paezí (Tcrczinov)

Parezov Novv' 481.
Paezy, samota 205.
16.
Paseka, samota
Paseka (Pasek v) 31.

Penov

Posadílka. samota 48.

Posobice 282.

62.

Pensionát na Kovárn 436.
Pensionát Krásnohorská 435.
Nuzín
Pensionát i*rokopv 305-312.
Nýrsko (Nvsko, Nejrsko,
Pensionát Tatzlv 337.
"nm. Neúern) 312,323,326. Perleschlag 63.
Pernovice, samota 205.
Peterschlag 63.
Oberhutte 485.
Petrovice 281. 329, 539.
Oberschlag 63.
Petrovicc (Skalka) 508.
Obora (\'obrka) 18.
Petrov ik v 38.=i. 386.
Obytec 387.
Pfaffenbers 485.
Oeschlossel. zámek 205.
Pihovice 347.
Ohrazenice 47.
Pícho 281.
Ohurov 466.
432.
243.
176

1

333
Ondrejovice 329, 367.
Onšovice 184
Opálka tvrz 366
Opi otec 487
Oploty (Oplot) 508.
Oprechtice 458.
Orlík 122-124.
Orlovice 463.
49, 511.

Oselec (\'oselec)
Osi 384.
Oslov 20.
Osly 159.

Osobov

138.

539.

Ostrovce Dol.
Ostrovce Hor.

Ostrome

Prache 133—1.34.
Prapoišt 4,58.
Prášily (Stub(-nbach) 247.

Pravtín (Gansau)
Pražák, osada

Pinovice 156.
Písek 4—19.
Pivkovicc 92.

Protivín "81. 82.
481

483.

Prudíce 458.
Prusiny. samota 559.

Plahetschlag 63.

Pružina,

hradit

Plán
Plán

194, 458.

Pedín

175.

(Plosz) 331.

Pedenice

Pechovice

Pešín

Peštovice
Petín 504.
Píchovice

Poejovice 476, 477.
Poinovice 463.
Poinovice Nové 463.

165, 388.

563.
49.
5(J0.

Pipilka (Pibilka). samota

Podapy 153.
Podvousv 466.
Podolí 28, 171, 363.

172.

Pestanice 281.
Peštice 496—498.

Poborovice 370.

Ouborsko 328.
Oudraž 30.

385.

Pedslavice 167.
Pedvojovice 283.

516.

Podhoí (Podhíi) 533.
Podmoklv (Podmoklv)

183.

125.

Pedslava

Plzenec, samota 206.

508.

173.

559.

Pedíko

Planíce 545—547.
Planíce Nová 548.
Planiny ."^60.
Platory 285.
Ples 492.
Plešiny 464.

18.

Oubislav 201.

188.

76.

osada 249.
Prenet, osada 3.13, 432.
Probulov 124.
Proevilv 159.

Preisleitcn.

1

Otšice (Vojtšice)
Otšín 551.

Oulehlí 167.

Poustka. hájovna 178.
Pozorka. mvsiivna 539.
Prádlo 530."
Prachatice ,53—60.
Prachatice Staré 60.

Plevnov

467.

440.

Potenštein. hrad 53b.
Potenštein Mladý (Rábí) 135.

18.

476.
205.

Oujezd 93.
Oujezdec 93,

Postekov 432.
Postekov Starý

1

Ostružno
Ostetice 386

Osvrain

ekova

2»8.
Pila
Pila Karolina 206.
Pila Mau.shaus20í.
Pila Kakovická 125.

Pivo (Pivoka)

Polanka 534.
Polen 372 -373.

(

Nuzarov
Nuzerov

Ochoz (Ohozi) .16.
Oldrichovice (Olchowiu)

500.

Poíí ervené Korunní) 502.
Poíí Dolní 128.
Poíí Horní 128.
Poíí Pední 156.
Poíí Spálené 562.
Poíí Zadní 156.

Pec 438.
Peetín 386.

4.

Novotnilcv (Nevolníky) 531.

Pohoí (Pohorsko)

Polžice, 487.

Paštiky 148.
Pávi nov 243.

168.

93.

206.
Pohoi-í 125. 549.

Poleka 33.

283.

1

177.

477.

Novákovice 370.
Novosedlo Horní

Osek

93.

454.

Paadorf 485.
Pajrek, hrad (Baierek. Bavereck) 327.
Partotice (Bertholdicc, l*ar-

365. 455.

177,

Nicov 201.
Nícov (Nícov) 547.
Nihošovíce (.\oušovice)
Nišovice

Podzámí

l63.

Pohorovice (Podhorovicc)
287.

Nezdice Dolní 517.
Nfzdice Horní 518.
Neznašov. stanice 3b2.
N'ezvstíce 5hO.
475,

93.

Ovin, ves

205.

Némice

Podskalka
Podsrp 48.

Oulíkov 455.

163.

Neveselec (Wcsele)

Nevsíce 124.
Novosedy 47.

47.

Pívozec
285.

468.

Ptakovice Pední 47.
Ptakovice Zadní 48.
Ptenín 505.

Podrážnice 470.

Pudíce

470.

Podskalí, samota 43.
Podskalí, obec 125.

Pukov

125.

Pumperle, obec

71.

-

572
Purkraticf

4.

ichovice

PurstlinU 247.

457.
;

Hišté 148.

Pušptrk (fMichsbcre), hrad

I

;í73.

Putim

Seckerberk

,il.

Se

Putzbiichl 4»5.

24'J.

Stachy

558.

I

Rábí

134-1;í6.

I

Raanv 51 1.
Raí 168.

Sedlice 158.

Stankov Dolní 282.
Stankov Horní íStanikov,
Stankov) 281.
Starov 172.
Stašov 5 3, 542.
Steindlberk Dolní a Horní

466.

I

124,

156.

Seeg

484.
125.
Seliíjov 31.

330.

Sekyt

Radava 2.5.
Radechov 53''.

;

1

1

,

Radi-šdv (.Schrobeisdorf) 287

Radhošt (Radosticf)

Radimov

185.

'

'

.Semlce Písecké 31.

Schlossel, hrad 191.

-Stoboice 388.
Stodlky (Stadelni 245, 246
Stojanovice 283.
Stožice 93.
Strachovicc 93.
Strakonice 33—43.
Strakonice .\ové .13.

Schlosselwald, samota 208
Schnagenmuhle, samota 485
Schneedorf Dolní 72.

Strasshiittc,
Strašin 206.

lh6.

Sezemín 485.
Radkovice l_7t., 514, 539.
Schachtenau. údolí
Radkovice Žinkovsk 541.
Schenkenbcrk
188.
Radobice (Radobytce) 32,

Radomyšl

Radonie

49.

436, 457.

Radošice 147.
Radvanice 283.
Ragersdorf (Ra(lko\) 243
RaUovice 115. 116.
Rapatice 243.
Rastorv 28.

Schwarzach

Skaianv

206.

Rogau

Skoíce

243.
175.

Rohozno
Rohožná

370.

49.
242.
284.

Rojsko

Rok

Ronšperk

Roupov

28b.

Rožmitá"! 1.56— 158.

Rožmitál St. 158.
Rubstein 491.

Ruany
Riida
315,

!

3.3(1.

283, 367.

Kýzmberk, hrad 451, 454
líyiniberk .Starý 454.

Rene

1.

138.

126.

Retenicp (Jeteiiice) 202.

ího v

')2,

.500.

Stczmr

Slabšice 30.
Slanétice 458.

Sthtž

Slatina, samota 49
Slatina 376. 487.

Stuberháuser 202.
Sudkovice 48.

Stíd ka

Sudomi-

15.'-!.

201.

31.

Sluhov

.Sušice 261, 274.
Svárkov 542.

364.

Smedrov

.561.

Smetalkv

531.

Smole

Svatopole

Svtlá

28.

Starý

r
(

364.

Suchá (Dorrstadt)
samota 5.52.

Smolov
Snirná

j

147.

Sviratice

184.

Svojše 2()6.
Svojšice 281.

Smržovice 462.
Snopoušov (Snapoušov)5l
Sobékury 500. 509.

Sofiental

534.

Spíž (Spž, Spiels) 333.

Springenberg

1,38.

Svrevcs
I.

Svržno

431

461.

184, 464.

377. 378.

48'».

Svuice

153.

Svujice

(erná eka)

Soustov (Psohostov) 464.
Spirken 331.

Spiile

133.

284.

491.

Sobsukv

333.

Svinticc ')3.
Svinná 283.

147.

!

1

38'J.

177.
l6.í,

.Slavíkovice 4f)4.
.SJavkovice 125.

Sobtic('388.
51

Resanícc

ete

148.

Smolivec .Mladý
(Eisenštein)

Rudoltice (Hrdoltice) 464.
Kuchompcrk, hrad 455

Uúvná

I

1,53.

Železná

Struhadlo 37.
Strunkovice '«, 161.
.Slrýkovice 505.
Stela, hrad 44.
ves 45.
Siilohoštice 128.

Skrchleby 466.

Slavtín

479, 481.

.503.

Rozsedlv

Strejkov (Strýkov) 1,5').
Stropice (Tyrol) 518.
Strouhv, osada 20.

Skaez 489.
Sklái^e 484.

305.

líohanov

485.

Skála, hrad 514. 515.

Ríndl 485.

174.

samota 492

Stráž 117.
Strážišt 112.

Skála Husova 62
Skály 95.

(Unterreichensteinl

Stranjovice

Strážo\- 365, 366.
Slrážovice 117, 549.

Schwarzholz 475.
Sichov 45h.

Reckerberg 202.
Rehberg 208.

Hi.w hotel

2(J8.

Horní 72.
Schneiderschlag 63.
.Schwanenbriickl 48''.

Razíce" 31.

Rejštýn

249.

Semnvice 47í).
Sem osice 470.
Setéchovice

.362.

199, 200.

Stankov (Stankov za \'odou)

'Sedlo Staré

19.=i.

4.56.

Sedlec 108.
Sedlecko I2h.

,Sedlišté 531.

Raice 93.
Raín (Radšín)

Raov

Srbice 388,

Srby 487, 531.
Sruby (.Neuhof) 331.
Stachenháusl, samota 333

155.

Šamonice

32.

Satava 179, l'(().
Scbestov (.Sommerau) 201
202.

Šepadly

4.55.

Serkov

Tebnice 475.
Tebomyslice

125.

Šidlakov 486.

Temešná

Simanov 205.
Šitbo 481.
Škarez

Temšín, hrad
Tešovice 48.

186.

Skroboov

177.

Šlovice 477.

Špiák, nádraží

315.

371.

\'ildštein,

Tvrzice

164.

Vimperk

!

243.

I

384.

^''ínti^

Úbor

376.

Úboí (Ouboi)

455.

Údolí Alžbtino 481.
rdoli Kláino (Klarchcnthal)

44.

175.

Újezd

138. 548.

Švihov 378—384.

1

(Svatý Kíž)
'jezd Železný

I'

Temešvár 28.
Tcharovice 126.
Tchonice 549.
Tnovice (Témovicc)

Vlí

20.

Kíže

jezd sv.

I

\'itice

9,3.

Vlastiov

jezd ervený

Újezd Chocenický 558.
Újezd Purkhartv 513.

Tašnovice 487.
Tažovice 47.
Tedražice 27').

\'iska .Nová 464.
Vitaní 487.
\'itjice 106.
\'ite 365.
\'ítki)vice 386.

Štitarv 487.

201.

5.59.

186-188,
osada 246.
(Gunthr) poustevník

\'lachovo Hczí 62,
Vlastec 19.

Štitkov 184. 185.

127.

hrad
183,

231, 322.

Ujín (Ouin) 553

Techni

186.

.Sv..

Virtoves

208.

Štichov 477.

Teimlov

4.35.

i

47.

Štépánovice
Šttice 93.

\'intí

Víska

49.

Stpanice

Tupadla

470-575.

'

Štchovice

Tukleky. tvrz 519.

Tvnec .361.
Týništ 513.

Stáhlavice 560.

Štken

154.

\'ícov 498.
Vidíce 487.

432.

tunel 3\5.

477.

Kurzova

Vícemily 185,
Vicenice 384.

Tvn Horšovskv{Horšv Tvn)

Šnovy (Kohistátlen)

Spiácký

Vvrov

Vž

138.

490.

v

481.

Mkonice

49().

284.

517.

Vlkanov

Chodech

63.

138.

175.

Hornic, na

\'ltavice

\'ejtoni

(Oberwuldau.Obermoldau)
188.

.563.

pramen 17''. 193.
Dobrá (Beznice) 246.
Voda Dobrá, hrad 154.
Voda Dobrá, obec 154, 163,
\'ltavy

\'oda

jezdec 148, 386.

Újezdec (Oujevec) 505.
Uhlišt(Kohlheim.Kiilm)3,30.

176, 389, 463.

Úloh 363.

\'oda Stará 156.

Úovice

\'odany 76-81.

Téšov Dolní 284.
Tšov Hoejší 244.
Tšínov (Tšín) 94.

Jsilov 464.

Uzenice

153.

\'odokrtv 512.
\'odolenov 281.
\'odolenka 280.
Vojjelsanfí (samota) 20b.

Tšovice 456.
Tttice 371.
Thoovice 144.

Vacíkov

153.

Tšetinv

Tšnice

563.

388.
384.

\'áclav

Tonik

481.
\'aly husitské

Na

Tochovice 1.55.
Tochovice Dolní

\'art.

Velná

Tojice 532.

\'olenov 370.

Volšov (Ulišov. Volišov)282.

117.

Vol tuš

Voly

376.
243.

Trsice 284.

Tršek 364.

Troubv eské (BiihmischRohren) 71.
532.

\'es Nová 94. 138.
516, 534.
Veselí 370.
Véska .Malá 361.
V^ckovice 372.

Tebetín Dolní (Trebejcinec) Vrechov

Všín

518.
518.

133.

159.

\'štin 206.

60.

Vosule, hrad

.550.

274

\'es

samota 51"».
Trpšice (Trippischen)

159.

169-171.

V ostro v

(Vilharticel

—277.
Dlouhá 242.
Ves Dlouhá Nová
Ves Dlouhá Stará
Langendorf 283.

186.

Volarv 68—70.
Voldrichov 201.
\olenice 47, 153.

186.

\'elhartice

185.

Tebetín Horní

6.

45-t.

samota

\'el(nov (\'elenovy)

87.

Trní.

Tebice

\'ojovice 535.
\'ojslavice 185,
4,

\'arvažov 116.
\'attice 243.

155.

Tourov (Tourové)
Touškov 126.
Trhanov 437.

Trní

osada

Valtýov

4'»9.

384.

Trhonín

.Sv.,

\'acov 175, 370.
V^acovice 176.

145.

Tiefau 206.

Ticholovec
Tisov 148.

455.
Unterhiitte 485.

283.
(.-Mt-

176. 461.

106.
\'otín (Otín) .i85.
(Osek) 282.

Vrabov
Wabsko

11 6.

\'ranov 483.
\'ranová 484.

Wanovice I5H.
Vranovská niysliviia
\'ra^v 469.
\'ráž samota 464.
\'ráž Nová 32
\'ráž Stará 32.
\'ražda. osada 147.

Vrbice

Vrbno

175.
139.

1.58.

Vrany (\'re)

Whavc

531.

Jbl.

\'cskovicf (Broskovicc)

501.

164.

\'š.^hl;i|)V

\'šcl<ary 477.
\'šc'rul)v

Trh,

(.Novv

Ntu-

Záhoanv 4,57.
Zahoí 185, 533.
Záhoí Dolní 19.

\'hcvíIv 15''.
\'vr \Vlký 125.

Zahoíko

Zvotoky

176.

Xyšehrad 201.
Vvškovicc 184.

Záluží 92, 206.
Záluží (Zámysl) 284.

Zalužanv

188.

Zámysl

Žboníii

Žífákov
24.3

Wenzeisdorii 492.

Zdanov

Wíederkum Ml.

Zdaras (Zderaz)

475.

4<»2.

Wilhelmswald.

zámek

Wolletschkití

f>3.

Wunderbach

1107.

Zábiati 63.
Záblatí Malé

'Xi.

l"'4.

Zdeboi

Zhi

Zíchovec (Žichovec) 91
Zlakovice Orlické 127.
Zlakovice Zbenické 12

93.

Zadov 201.
Zahorice 147.
ZahorOickv

148.

177.

(Haidl) 70, 245.

Zlebice

172.

183.

166.

Želvice 533.

Žerovice 508.

554.

Zaboí

195.

Ždirec 564.

2eliboice

504.

Záblatí Velkó 93.

119.

Ždikov Malý (Ždikovee)
Ždikov Velkj- 195.
Ždíkovee 199.

551

432.

Zdeslav 373.
ZdouiV279.
Zechovice 172.
Zelená 517.
Zelená Hora 525.
Zemétice 509.

186.
119.

Žilár 94, 54' 1.

283.
147.

Weierloch 491.

Waidv
Waier
Walddorf

.560.

175.

Zarovná

125.

Zavéšín
Zavlekov (Zamlekov)
Zbenice 126.
Zbynice 280.
Zborov (Borová) 547.

246.
485.

47.

I

Zálužice (.\udechen)

(Scheibrn)

Žákava
Žár

Zalezlá 174, 176.

5114.

63.

Zuklín 206.
Z víko v 20-28.

X^ýrov 4(1 1. 4b'».
\'vstrkov 125.

Vyšovatka

Zuderschlag

í

Záhoí iloriii 19.
Záhorice 366.
Zahrádka 365, 531.
Zálesí, myslivna 535.
Zálesí, osada 517.

marUt) 4h0.

Vvšov

Zlín (Zlinec) 511.
Zliv samota 1.53.

I

Žihobec

bie)

(Žihobce.

Živohv-

286.

I

Žichovice 287.

Žíkov 282, 283.
Žínkov .536- 53"^'.
Žírec 196.
Životicc 126, 127.
Žíznétice (Schiesznelilz)

Žiíbek (Kindlau) 205.

.329.

SEZNAM VYOBRAZENÍ

Anny u

461

\'šerub

BAVOROV
Chrám Nanebevzetí
v Bavorov

193

BUZICE
148

Zbytky tvrze v Buzicich

Bavorov msto
Radnice v Bavorov

85
86

Panny

ERCHOV
eská

Marie

vži chrámu Bavorovského
Památníky „na Táborským' u Bavo-

studánka

Hbety na pohraniní

68

Kurzova rozhledna s chýší Pasov436
ského na erchov

ái-e

za Cer-

...

chovem

rova

391

.

87

Starobylj' orloj na

435

''I

ERVENA

BELA
Most pes Radbuzu v

Blé

.

491

.

Most pes

\'ltavu u

ervené

....

29

IMELIE

BÉŠINY
Zámek Bšínský

363

Zámek v imelicích

115

DEBRNÍK

BLATNÁ
Námstí v Blatné
Zámek v Blatné
Kamenný most s bránou Blatenského

13'<

3l9

Velká jedle u Debrnika

140

DOMAŽLICE

zámku

141

Žižkv vlastnoruní list )omažlickým
1

BLÍŽEJOV

467

BLOVICE

555

Sousoší „Pieta" u Boušova

Zámek

DÍLU.

BUINA

ANNA SVATA
Kostel sv.

IV.

hr.

... 557

Palffyho v Hradišti

.

.

.

558

BOUBÍN
Partie z Boubínského pralesa
189, 190
191
Jezírko pod Boubínským pralesem

z

r.

-+-6

1420

Domažlice
Brána v Domažlicích
Chodský hrad v Domažlicích

424, 425

426
.427
428
jnrmarki'm
Námstí v Domažlicích
429
Klášterní kostel v Domažlirich
.

.

s

.

.

Kostel \'šech Svatých (drive Panny
430
Marie) v Domažlicích
Pomník Ant. Píhody v Domažlicích 431

.

.

BRDEK

dm

459
Kostelíek sv. Václava na Brdku
\'nitrek kostelíka sv. Václava na
.

Brdku

4b0

v Beznici

.

.

.

314
317
337
338

EISENSTRASZ

BEZNICE
Zámek

ELSENŠTEJN
u Eisenštejnu
Starý
Lesní partie z okolí Eisenštejna
Kostelík Eisenštejnský
Tatzlv pensionát v Éisenštejn

150

Chata v Eisenstrasze

314

Slrana

FEKL)I.\A.\I)0\'

Strana

l'od
1"

Stará sUlárna ve Feriiiníindov

.

,'i2.i

FOLMAXA
s unirlcínii

behu erného

prUny nad Fol-

mavou

.

.

.

...

první brány na H(lfi'nliurc<'

Iczi-rni s

89
90

2&)

HORA KFMFÍ.NA
jáma

na

hoe

"

,

.

.

.

.

.

.

.

.

304
305

Pa

behu

224
'

Jezera Prášilského

.

222

... 223
.

.

.117

.

KAŠPERK
204
205

Hrad Kašperk
Kašperku

\'^ž na

Krenicl-

né

225, 226

lR)RAŽO\RF
HORY

,

Loveeký zámeek „Karlov

vvhlídkdu do

.

Stodlská

.302

300, 303

KARLOV

."

.'

301

404

.ifzi;kní

lliirv

.

.

.

JEZERO PLESO
JEZERO PRAŠILSKK

Hrad Helf.cnburk

okolí

.

Jezera

"

.Mstek
ich

HELFENBURK

\'ri'hol

.

Pšina nad ertovvm Jezerem

HANLUVKK

HORA

299

Jezera

ERTOVO

JEZERO

4;j2

Bývalá kovárna v Havlovit

U

Jezerem

erného

Restauraní pavillon na behu erného Jezera
301
L'

Kaplika

erným

stavidla

12'»

KATEINA SVAlA
.Mlvn u Sv.

Hamr

KAŠPERSK1-:

Radnice v Kašporskyxh Hor.ich

.

.

254

u

.Sv.

Kateiny .liuisennuihle' 329
3(3
Kateiny

KATOVICE

45

KATOVY
HORŠI

TV.\

X'

471

Zániok v Horšové Tyné

Nádvoí zámku v Horšové
Námstí v Horšov Týn

Týn

.

.

472
473
474

HOSTOl'\

488

HRKA

244

HUSINF
Husv

rodný domok

61

v Husinci

.

.

62

CHODSKO
Dva staíci ,po domácku"
Chodové
Zt-ny Chodské
Skui)ina Chod s práporem
hlavc"
Chodské dévo ph-doucí
Dva chodiští staici
Chodská muzika

...

401
4ii7

408
,Pso40'»

....

415
421

444

CHUDENICE
Zámek

,\'

Lázních" u Chudenic

.

.

Chudenice

JEZERO

375
375

ERNÉ

Slap pod erným Jezerem
erné Jezero v zim
erné Jezero

Skála Heydukova na Katovech
Balvany Kurzovy ,
.

KDYN

.

2'io
2' '7

NO\"A
.

254
255

.

44«

.

4,50

Kostel Sv. Mikuláše v Nové Kdyni
U staré studn v Nové Kdyni

44'i

KL ASTER
Zbvtky býv. románské basiliky v Kláštee "
Selské usedlosti ve zíceninách v
Kláštee

^'-i^'

531

KLATO\'Y
347
Klatovv od západu
,Okroi"ihlice" bašta z býv. opevnní
350
msta Klatov
351
.Bílá Vž" v Klatovech

„erná \'ž-

a jesuitský kostel v Kla-

tovech

;)53

"

Mstské museum v Klatovech
y mstských sadech Klatovských
Nádvoí staré zajední hospody

355
357

.

Klatovech

v

OS

KLENi
Námstí

2'i'2

.

.

.

...

v

KU-ní

438

KLENOVÝ
Hrad Klenový

368

—

577

Stranu

Strana

KRATOrHVÍI.K
Zámek Kratochvíle

Náhrobek Šternberkv
105

KUBICE CESKA
bystíce u eské

Umlá
eská

Starv

dm

v

z

r.

157h

525
52b

.

Nepomukách

NETOLICE
Kubice

.

.

398

Kubice

4.i;t

KLNŽVART

192

Zícenina tvrze Kunžvarty

Kostel sv. \'áclava v Netolicich

.

Zimní pohled od Neubrunnské

1<I5

Devaské domky

niy-

Prášilm

247

Neubrunnské

u

myslivny

LENORA
a

Pohled

z

Partie u
s

NEURAZY

restaurace v Le-

noe
\'ltavské údolí u
\'ltavský most u

Lenora

Lenory
Lenory

...

Lenory k pralesu
Lenory

Boubmem

.

.

.

.

68
69
70
71
72

zámek

Nový

,

Zvonice v Neurazech

NICOV

533

•

(Okres Kašper.-horský)

Starý kíž u Nicova

202

l"Ji)

NICOV

LIBÉJICE
Star\'

248

67

dm

Turistický

103
103

NEUBRUNN

192
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