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Ú v o d    p ř e k l a d a t e l e: 

 
     Tak jako u ostatních překladů obecních pamětních knih – kronik, neměl jsem k dispozici 

kroniku ţádné zde uvedené farní obce, kromě Bliţné a Radslavi a proto jsem musel provést výpis 

z následujících knih: 

     Heimatkunde des politischen Bezirkes Krumau, Thomas Gallistl, 1903. 

     Der Kreis Krumau an der Moldau, Rupert Essl, 1983. 

     Markt Untermoldau, Reinhold Stadlbauer, 1985. 

 

Historie obce Bliţná a Radslav je podrobně uvedena v kronice obce Bliţná, kterou začal psát od 

vydání zákona o vedení kronik v Československé republice ze 30.ledna 1920 kronikář Johann 

Jungbauer, elektrikář a syn hostinského v Bliţné, která ale končí v roce 1940. 

     Historie některých vesnic je zachycena velice stručně, protoţe nebylo podrobnějších pramenů 

k dispozici. 

    U historie domů jsou uvedena domovní jména, protoţe v německy hovořících krajích ( a také 

někde i u nás) bývala a jsou ještě dnes uváděna jména domů, která jsou uváděna buď vedle jmen 

obyvatelů domů anebo jsou uváděna pouze jména domů jako rozlišení stejného jména u více 

rodin v jedné vesnici a sousedství ( u nás se říkalo „po chalupě). 

     V překladu jsou uváděny poznámky překladatele takto:  „- p.p.―. 

Věřím, ţe tato práce pomůţe těm, kteří se budou zabývat historií těchto, většinou jiţ zaniklých 

vesnic. 

 

 
 

Dolní Vltavice  - foto z roku 1890. 

 

 

Poznámka kronikáře: přepisujíc tuto kroniku do elektronické podoby zachovávám přesné znění 

překladu a výpisu p.Stanislava Jagra..  

                                                                                                     F.Z. 
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Kdo je pan Stanislav JAGR ? 

Stanislav JAGR (1926 - 1998) 

Narodil se 12.9.1926 v Líšni u Brna. Otec byl strojním zámečníkem, matka švadlenou. 
Dětství prožil jako jedináček, protože bratr přišel na svět až mnohem později. Na 

nepovinnou výuku němčiny jej rodiče přihlásili ve třetí třídě a pan učitel je učil psát 
ještě v kurentu. Povinnou němčinu v latince pak měl od prvního září 1937 na gymnáziu. 

Prázdniny v roce 1938 strávil na tzv. handlu, v německé rodině s dětmi, aby se 
mezi nimi v německém jazyce zdokonalil.Studium na gymnáziu které 

přerušila 2. světová válka úspěšně zakončuje maturitou.Skládá zkoušky na 
Vysokou školu lesnickou, kterou však po dvou letech opouští. Po vojenské službě je v roce 1952 poslán 

jako dopravní referent k VLS v Horní Plané. Na radu lékařů se s nemocnou manželkou v roce 1962 stěhuje 
do Hořovic, kde zakládá dopravně mechanizační správu. V Hořovicích ale pronásledují zdravotní problémy 
jejich čtyři děti, a tak se v roce 1967 vracejí zpět do Horní Plané. Pan Jagr začíná pracovat u VLS v odbytu. 

Při obchodních jednáních využívá perfektní znalost němčiny. 

Politické změny v roce 1968 a následný normalizační proces možná přinesly v roce 1975 první přechozený 
infarkt. Další dva následovaly v roce 1980. Léčení ani lázně nepomohly a čtvrtý infarkt v roce 1981 jej 
definitivně vyřadil z práce. V 55 letech odchází do plného invalidního důchodu . S tímto faktem se po 
psychické stránce těžko vyrovnává. Tři roky se cítí naprosto zbytečný. Tu se mu naskýtá možnost zastoupit 
těžce nemocného pana Syrového, průvodce ze Stifterova domku. A tak se pan Jagr stává se svojí perfektní 
znalostí němčiny na jednu sezónu kustodem. V roce 1985 se na něj usmálo štěstí podruhé a to když 
mlékárna hledala nočního hlídače. V příjemném pracovním kolektivu pana Schupplera vydržel až do roku 
1995. 

Nejvíce se pan Jagr změnil po listopadu 1989. Konečně měl cestovní pas a mohl za hranice. A nejen to. 
Najednou obec i radnice potřebovaly jeho tlumočnické služby. Při nich návazal styky se starosty nejbližších 
rakouských a německých obcí. Tlumočil pro hraniční polici naši i sousední. Byl oficiálním tlumočníkem při 
prvním setkání obyvatel sousedních států v Sonnenwaldu i při otevírání hraničního přechodu Zvonková - 
Schöneben. Cizincům tlumočil při jednáních na matrice městského úřadu, našim občanům překládal návody 
ke spotřebičům koupených v zahraničí atd. Celkový výčet všech jeho aktivit byl obrovský. Přitom se ještě 
dal do práce snad nejzáslužnější - překladu starých, německy psaných kronik. Co všechno by tento člověk 
dokázal, kdyby ho tolik let neomezoval tupý komunistický režim. Škoda, že se ho nepodařilo přesvědčit aby 
sepsal alespoň některé příhody z obchodování VLS se zahraničními partnery či z hornoplánské události pro 
budoucí generace. Zde je alespoň stručný přehled jeho překladatelských a spisovatelských aktivit: 
1991 - překlad I. a II. dílu německy psané kroniky Horní Plané. 
1992 - překlad II. a III. dílu německy psané kroniky Horní Plané. 
1993 - překlad německy psané vzpomínkové knihy "Zvonková - historie jedné šumavské obce", vydané 
rodáky u příležitosti znovuvysvěcení zvonkovského kostela v srpnu 1992. 
1994 - překlad II. dílu německé kroniky Černé v Pošumaví, překlad německé kroniky Bližné s 
Radslaví. 
1995 - sepsání knihy o historii Dolní Vltavice do roku 1945 (z německých pramenů), sepsání knihy o 
historii Horní Plané do roku 1945 (z německých pramenů). 
1996 - sepsání knihy o historii Nové Pece do roku 1945 (z německých pramenů), překlad německé kroniky 
Hůrky (roky 1922 - 1932), překlad pamětního spisu tuhodolů Černá vydaného ke 100. výročí počátků 
dolování.  

/ Z internetových stránek města Horní Planá /. 
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D   O   L   N   Í          V  L   T   A   V  I   C   E. 

 
Nejstarší jméno obce „Na Hirzowe― = Hirschau ( = Jelení luh – p.p.) bylo uvedeno na darovací 

listině purkrabímu Hirzovi králem Otakarem dne 27.března 1268 sepsané v Písku. 

V pozdějších potvrzeních darování z roku 1284, 1348 a 1384 je uváděno jméno „Hirzow―,ale 

v knize biřmovaných z roku 1376 je jiţ uvedeno jméno Wltaua, v seznamu roţmberského panství 

z let 1457 – 1460 je uvedeno jméno Wultag a v listině kláštera ve Schläglu z roku 1457 jméno 

Wulda.Jména Wulda a Unterwuldau se jiţ potom ustálila.Od roku 1918 se obec jmenuje 

Untermoldau, česky Dolní Vltavice, na rozlišení od Obermoldau, česky Horní Vltavice, u Volar. 

     Král Václav I. daroval Hirzovi, purkrabímu na Klingerbergu, původem z Porýní, území právě 

stávajícího královského zboţí Boletice.Hirzo se objevuje jiţ v létech 1241 aţ 1248 jako 

královský kuchařský mistr a od roku 1250 jako purkrabí na Klingerbergu.Protoţe rozuměl 

stavebnictví, pověřil ho král Otakar naplánováním a zaloţením města Budějovice. 

Ţe byl skutečně nadaným stavitelem měst, o tom svědčí výhodná poloha města Budějovic.V roce 

1268 zaloţil Dolní Vltavici, jejíţ zaloţení v tomto roce písemně doloţeno, ale ve skutečnosti bylo 

toto místo osídleno dříve.Hirzo jiţ tehdy rozpoznal, ţe se zde jedná o hraniční místo, jemuţ 

připadne v obchodě se sousedními zeměmi zvláštní úloha. 

Hirzo zaloţil Dolní Vltavici ve velkorysých rozměrech, dal jí jméno „Hirzow― a dalo by se této 

velkorysosti rozumět tak, ţe si jí vyvolil za své sídlo na území svého zboţí Mokrá – Dolní 

Vltavice. 

 

V roce 1669 udělil Johann Christian z Eggenbergu 

Dolní Vltavici městská práva a k tomu pečeť, která 

byla pouţívána aţ do roku 1945;jednalo se o znak, 

který dali jiţ Roţmberkové Dolní Vltavici v roce 1505 

u příleţitosti povýšení Dolní Vltavice na město. 

Při novém návrhu znaku by jistě odpadla roţmberská 

pětilistá růţe, protoţe nenávist nových mocipánů byla 

 
tak velká, ţe vedle zabavení majetku bylo také vymazáno jméno protestantských 

předchůdců.Pravděpodobně byla záměrně přemístěna lávka na znaku z pravého na levý břeh 

Vltavy.Tím chtěli Eggenbergové dokumentovat, ţe Dolní Vltavice nemá ţádná majetková práva 

na pravém břehu Vltavy.Kladiva ve znaku dokumentují majetnická práva kláštera ve Schläglu na 

pravém břehu Vltavy. 

 

(pro názornost jsem při přepisování této kroniky vložil znak,který od roku 1990 používá obec 

Černá v Pošumaví, jejíž součástí je dnes osada Dolní Vltavice. –– pozn.F.Z.)   -   viz: 



 6 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Hirzovo území bylo oproti území kláštera ve Vyšším Brodě ohraničeno na 

levém břehu Vltavy Luţním potokem, na pravém břehu Jeţovým potokem aţ po jeho vústění do 

Vltavy.Hirzova hranice pokračovala zpět na levý břeh Vltavy mezi Jeţovým potokem a 

Červeným potokem.Toto území na pravém břehu Vltavy, pokryté převáţně lesem, bylo jiţ po 

mnoho let majetkem Roţmberků.V roce 1308 darovali Roţmberkové toto území klášteru ve 

Schläglu.Hirzova hranice pokračovala podél potoka Olšiny aţ do Jablonce, potom podél 

Kamenného potoka aţ k Panošovu mlýnu u Brzotic a přes Hořičky k Raciberku do Boletic. 

    Počátek osídlení podél staré soumarské cesty přes vltavinský průsmyk, která procházela celým 

Hirzovým územím, mohl být proveden dávno před časem, který je uveden v listinách.Rok 1268, 

uváděný jako zaloţení Dolní Vltavice, můţe platit pro začátek plánovitého osidlování. 

Hirzo z Klingerbergu, který zemřel dne 13.května 1275 bez dědiců, daroval klášteru ve Zlaté 

Koruně veškeré zboţí Mokrá – Dolní Vltavice, včetně na něm leţících 13 zaloţených 

osídlení.Tím se stali dolnovltavští poddanými zlatokorunského kláštera. 

Hirzo leţí pohřben ve Zlaté Koruně, náhrobní deska se nachází stále ještě uvnitř kostela.Král 

Otakar II.potvrdil listinou ze dne 17.března 1268, vyhotovenou v Písku, toto darování a právě 

tato listina uvádí jména 13 osídlení podle místních pojmenování hor, lesů, polností a potoků.Šlo o 

Dolní Vltavici, Bliţnou, Černou, Mokrou, Záhliní, Mýto, Skalné, Dětochov, Lštín,Jankov, 

Mladoňov, Hořičky, Faschinghof a Slavkovice.V této listině, ač je psána latinsky, jsou jména 

osídlení napsána v českém jazyce ( aţ na Slavkovice). 

 Zápisy nebo listiny, které by poskytly vyčerpávající přehled o vývoji Dolní Vltavice 

neexistují, pokud se jedná o údaje před třicetiletou válkou.Různé menší průniky Švédů během 

války, četné průchody velkých císařských vojsk, způsobily velké škody.Kdyţ ale pronikli 

Švédové v roce 1648 aţ k Vltavě a byli silným opevněním u Dolní Vltavice odraţeni, znamenalo 

to pro Dolní Vltavici úplnou zkázu.Obecní archiv, všechny od roku 1632 vedené matriky 

pokřtěných, sezdaných a zemřelých padly za oběť válce.Pouze jediný starý, také jiţ ohořelý a 

pouze částečně čitelný exemlář matriky sezdaných zůstal zachován a je uloţen na farním úřadě 

v Dolní Vltavici.Z tohoto bylo zjištěno, ţe nejméně tucet procházejících ţoldnéřů uzavřelo 

v Dolní Vltavici sňatek.Tento exemplář shořel při úplném vyhoření fary v roce 1945. 

 Vedle vlastního statku Mokrá, který byl zaloţen jiţ dříve, je Dolní Vltavice největším a 

nejvýznamnějším zaloţeným osídlením purkrabího Hirze.Náměstí je dlouhé 190 a široké 90 

kroků, můţe být se svou plochou přes 1 hektar ještě dnes povaţováno jako svému účelu 

odpovídající, přestoţe mezitím uplynulo 700 let. 

 Okolo roku 1250 tvořila Vltava v horním toku ještě hranice s Rakouskem a 

Bavorskem.Také kdyţ se v létech 1256 aţ 1258 přesunula hranice českého království asi na 

stávající linii, zůstala Dolní Vltavice nadále významným místem čilého obchodu, kdy bylo ze 

zboţí vybíráno mýto pro krále nebo jeho zástupce. 

 

 

Jiţ v roce 1332 byl zaloţen „Dvůr před Vltavicí, známý jako Boarhof ( bavorův dvůr – p.p.), 

s velkou plochou lesa asi 200 ha  a s mlýnem.Oproti sousednímu schläglskému Haagerhofu, který 

byl v roce 1783 vyčleněn z církevního majetku, vykonával Boarhof robotu aţ do jejího 

zrušení.Tento zvláštní případ jak se zdá s tím souvisí, neboť majitel J.Payer, jak je věrohodně 

prokázáno, předloţil psaní od císařovny Marie Terezie z roku 1766, který obsahoval asi jistá 



 7 

zvláštní práva.Originál dopisu byl v roce 1945 zabaven českým komisařem, proto není moţné 

obsah dopisu prozkoumat. 

 Další osidlování lesního území kláštera ve Schläglu, na němţ později vznikla obec 

Kyselov, Luţní a Baţinný mlýn a vesnice Kozí Stráň, pokračovalo pomaleji. 

 Jak bylo mýcení a klučení lesních oblastí obtíţné a časově náročné, ukazuje nám případ 

darování Jindřicha z Roţmberků faráři ve Frymburku.Dne 29.května 1305 obdrţel farář povolení 

k zaloţení vesnice Frýdavy, bylo mu povoleno vyklučit 12 lan, tj.asi 300 jiter roţmberského 

lesa.V roce 1347 toto povolení potvrdil ještě jednou Petr z Roţmberka.Protoţe ale v roce 1375, 

tedy o 70 let později bylo vyklučeno teprve 4,25 lan a bylo slabě osídleno, vyměnili 

Roţmberkové zbývajících nevyklučených 7,75 lan za vesnici Mýtinku s malým lesem.Výměnou 

dosáhl farář vyšších příjmů, musel ale zato vydrţovat jednoho farního pomocníka z kláštera ve 

Schläglu. 

 Po zaloţení „Dvora před Vltavicí― bylo zaloţeno mýto kláštera Schlägl jako „Mýto před 

Vltavicí―.Toto bylo asi nejprve ve dvoře samotném, později bylo přemístěno přímo vedle mostu 

do domu „Bonner-Festlhaus―.Jméno mýtní dům se udrţelo aţ do našich časů.Toto mýto muselo 

klášteru hodně vynášet, jinak by se klášter nikdy nezavázal přispívat na opravy a obnovy mostu 

polovinou nákladů.Musíme si přitom ale uvědomit,ţe aţ do poloviny 20.století byly mosty přes 

Vltavu jenom dřevěné.Podle ústního podání zde byly v posledních 250 létech velké záplavy, 

které při nárazech ledů most mnohokrát strhly a odnesly a mnohokrát poškodily.Na jaře 1946 byl 

odplaven pomocný most postavený Američany.Ţelezný mříţový most byl v Dolní Vltavici 

postaven teprve na počátku 20.století. 

 Zápisy v obecní kronice Dolní Vltavice, které byly provedeny po třicetileté válce udávají, 

ţe Dolní Vltavice byla v roce 1525 povýšena Petrem Vokem z Roţmberka na město.Tehdejší 

kronikář se zmýlil jak v letopočtu, tak ve jméně vládnoucího Roţmberka.Vok II.zemřel v roce 

1505 a Petr II. byl jeho následníkem.Thomas Gallistl, který napsal v roce 1883 „Vlastivědu 

politického okresu Krumlov― v ní uvádí: „v roce 1505 bylo Dolní Vltavici, podle dochovaného 

českého dopisu obci Vltavice, uděleno městské právo krumlovským vladařem Petrem 

z Roţmberka, ale v důsledku válečných událostí a ostatních překáţek nemohli ale vltavští 

obdrţené právo uvést do ţivota a Vltavice zůstala nadále vesnicí―.Ve druhém psaní z roku 1505 

osvobodil týţ Petr z Roţmberka vltavické od odúmrtí, coţ mělo být asi odškodnění za odejmutí 

práva vařit pivo.V domě č.5 se musel nacházet měšťanský pivovar.Sklepní klenutí sahalo aţ do 

ulice a bylo při přestavbě domu č.6 na počátku století dvacátého zasypáno.Tak časné osvobození 

od odúmrtí je obdivuhodné, protoţe většina poddaných na krumlovském panství jím byla 

zatíţena ještě po mnohá desetiletí.Tak například rychta Mokrá, k níţ patřily Slavkovice a 

Hubenov, byla osvobozena od odúmrtí teprve dne 20.července 1709.Kdyţ byla rychta Horní 

Planá osvobozena v roce 1581 od odúmrtí, musela jako protihodnotu vykonávat robotu, přestoţe 

od ní byla do této doby osvobozena.V panovnické oblasti kláštera Schlägl nebylo odúmrtí známo, 

protoţe německé právo tyto dávky neznalo.Kdyţ probošt Johannes IV., Velká hlava, zavedl 

odúmrtí podle českého práva, nazvali ho poddaní „Čechem―.Toto opatření narazilo na silný 

odpor poddaných a vedlo k částečnému odmítání vykonávat robotu.Tyto spory trvaly tři 

desetiletí.Delegace klášterních poddaných dosáhla u zemského hejtmana v Linci v roce 1525, ţe 

odúmrtí bylo změněno tak, ţe ne veškerá pozůstalost připadla klášteru, ale při úmrtí hospodáře 

druhý nejlepší vůl a při úmrtí selky druhá nejlepší kráva, připadli pozemkové vrchnosti – 

klášteru.Toto zmírnění lze přičíst obavám před selskými bouřemi, které v té době zuřily 

v Německu. 

 V roce 1350 obdrţela Dolní Vltavice práva městyse.S udělením příslušných práv byla 

spojena povinnost městys opevnit proti vnějšímu nepříteli, to se v Dolní Vltavici ale 

nestalo.Kostel byl aţ do I.světové války obehnán po celém obvodě zdí 2 m vysokou a 1 m 

silnou.Tak silná zeď převyšuje ostatní opevněné kostely široko daleko.Obezděný prostor okolo 

kostela poskytoval dostatek místa, aby pojmul všechno obyvatelstvo a tak je ochránil před 
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přímým nebezpečím proniknuvšího nepřítele.Přestoţe se neví o tehdejších válečných událostech 

téměř nic, můţeme si u této ochranné zdi vzpomenout strašného vedení války Husity.Je velice 

pravděpodobné, ţe Husité pouţili královskou cestu a vltavinský průsmyk při svých vpádech do 

Rakouska.Také Vítkův kámen byl v této době dobyt.Jiţ v roce 1424 byl Ulrichsberg se dvěma 

vesnicemi, pravděpodobně Lichtenberg, Salnau nebo Hinterberg, vydrancován a vypálen. 

 Po husitských nepokojích byla česká řeč prohlášena za úřední a objevuje se český název 

obce – Vltavice.Roţmberkové se zmocnili kláštera Zlatá Koruna, který leţel v rozvalinách a jeho 

majetku a tím se také dostala Dolní Vltavice do majetku Roţmberků.V roce 1559 byl obsazený 

klášter Zlatá Koruna připsán Roţmberkům jako dědičný majetek. 

 Nový pán krumlovského panství, vévoda Johann Christian Eggenberg, povýšil v roce 

1669 Dolní Vltavici podruhé na městys.Mezi jinými oprávněními, dostala právo pořádat dva 

veřejné výroční trhy, které bylo později rozšířeno na pět trhů.Tato práva potvrdila Marie Terezie 

v roce 1747 a Josef II. v roce 1782.V letech 1602 aţ 1622 byla Dolní Vltavice poddána přímo 

habsburskému domu, protoţe poslední Roţmberk Petr Vok prodal krumlovské panství jiţ v roce 

1602 císaři Rudolfovi II., který v roce 1622 toto daroval svému oblíbenci Johannovi Ulrichovi 

z Eggenbergů. 

 Od roku 1785 byla císařem Josefem II. zavedena daň ze všech polí, luk a lesů.Pastviny, 

rybníky a vše co náleţelo k půdě, bylo zdaněno.Kdyţ bylo potom vše vyměřeno, platil kaţdý 

občan podle výměry mezi 1 zlatým aţ 1 zlatým a 37 krejcary měsíčně.Pro srovnání stál tehdy 1 

pár volů 35 aţ 40 zlatých, 1 kůň 80 aţ 100 zlatých. 

 

S y m b o l      p r á v a     m ě s t e č k a        -     p r a n ý ř.  

 Dne 5.července 1916 uhodil blesk do domu č.26 „Watzl― a způsobil velký poţár v Dolní 

Vltavici.Na třech stranách náměstí od č.28 „Kary― aţ k č.13 „Grill― vyhořely domy do základů, 

protoţe vichřice během bouřky několikrát změnila směr. V domě č.26 „Watzl― se udusil všechen 

dobytek, na ţivu zůstala pouze jedna kráva s telaty.V ostatních domech se podařilo dobytek 

z části zachránit.Při hašení ohně a při záchranných pracech bylo zraněno mnoho lidí. 

 Na tomto ohni bylo zvláštní ale to, ţe přitom v domě č.23 „Hannesgregor― shořel symbol 

práva městečka Dolní Vltavice.Šlo o černou, dřevěnou, ţelezem pobitou lidskou paţi, která o 

dnech výročních trhů, jako symbol práva, byla pro kaţdého viditelně umístěna na pranýři.Podle 

starého vyprávění, byla tato černá paţe v době mezi trhy opatrována právě v tomto domě.Pranýř 

s černou rukou, která třímala meč, byl symbolem práva a spravedlnosti městečka.Vţdy osm dní 

před výročním trhem byla paţe s mečem upevněna za zvonění zvonu na pranýř a opět osm dní po 

skončení trhu byla stejným způsobem sejmuta.Kaţdý přečin byl v této době potrestán dvojitou 

peněţní pokutou.Na vltavinském pranýři byly ještě zachovány úchytky pro paţi s mečem a 

ţelezný obojek pro upoutání odsouzenců. 

 Vedle přestupců proti obecnímu právu byli pranýřem trestáni: rouhači proti Bohu, klející 

lidé, rvavé ţeny, zloději ovoce, dřeva, pytláci, zloději ryb a padlé dívky.Poslední jmenované 

stávaly se ţelezným obojkem na krku a slaměným věncem na hlavě během bohosluţeb; zlé ţeny 

s „Fiedel― – to bylo trestající nářadí ve formě houslí se dvěma dírami pro krk a ruce 

s náhubkem.Ţeny, které bily muţe a nemravné kurvy byly posazeny obráceně na ze dřeva 

vyřezaného osla, přivlečeny na něm čtyřmi muţi k pranýři a tam byly vystaveny všeobecnému 

posměchu.V době úpadku mravů, jako například po husitských nepokojích a po třicetileté válce, 

byly tresty na pranýři, jak dokazují soudní protokoly, zvláště často početné.Bohuţel se nám tyto 

protokoly v Dolní Vltavici nezachovaly.Nový trestní zákon, vydaný v roce 1787 císařem Josefem 

II., tresty na pranýři zrušil.V Dolní Vltavici zůstal pranýř zachován do konce druhé světové 

války. 
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Š k o l y ,     k o s t e l     a     f a r a. 

 Kostel, který se připomíná jiţ v roce 1355, stojí v dolní třetině náměstí.Nad kostelem stojí 

nově postavená a začátkem tohoto století ještě rozšířená škola.Mezi kostelem a školou stojí dobře 

zachovalý pranýř, jako pozůstalý symbol právní moci obce. 

 Můţeme říci s jistotou, ţe kostel v Dolní Vltavici byl postaven klášterem ve Schläglu před 

rokem 1350.Písemně je uváděn právě v roce 1355 farář Johannes.Má se za to, ţe kostel byl za 

husitských válek zničen, to ale není prokázáno, jisté ale je, ţe byl úplně zničen ve třicetileté 

válce.Podle ústního podání navštěvovali obyvatelé Dolní Vltavice v době zničení svého kostela 

kostel na sv.Tomáši.Postaven byl malý kostelík, který brzo nestačil poměrně velké farnosti, 

přesto trvalo desetiletí, neţ byl tento postaven.V roce 1767 zahájil výstavbu nového kostela kníţe 

Josef ze Schwarzenberku, který byl vysvěcen dne 22.května 1770 krumlovským prelátem 

Franzem Kfellerem, baronem ze Sachsengrünu.Kostel byl zasvěcen svatému Leonhardu, který 

byl řádem cisterciáků ctěn jako oráč a chovatel dobytka.Protoţe bylo v Čechách velice málo 

kostelů zasvěceno sv.Leonhardovi, byl kostel v Dolní Vltavici čile navštěvován obyvatelstvem 

z širokého okolí, které se převáţně zabývalo zemědělstvím a chovem dobytka.Chovatelé dobytka 

byli toho mínění, ţe přímluva sv.Leonharda, jako patrona dobytka, uchrání jejich zvířata od 

neduhů a nemocí.Kupovali od dolnovltavského kostelníka ručně kovaná, ţelezná obětní domácí 

zvířata a kladli je na hlavní oltář o svátku sv.Leonharda.Po vysvěcení zvířata kostelník sesbíral a 

uschoval.Cena jednoho obětního zvířete se pohybovala mezi 2 aţ 3 krejcary.Pro faráře, 

kostelníka a kováře to byl nezanedbatelný příjem.Od počátku století jsou tato obětní zvířata 

uloţena v městském museu v Nových Hradech. 

 Nově postavený kostel je rotundovitá stavba se 34 m vysokou cibulovitou věţí.Vnitřek 

kostela byl osázen pěti oltáři.Dlouhá loď s kopulovitou klenbou byla vyzdobena překrásnými 

freskami, které představovaly osm blahoslavených.Chor byl spojen s chrámovou lodí vítězným 

obloukem a ozdoben hodnotnými stropními freskami.Ručně malovaná okna z olovnatého skla 

zvyšovala nádheru zařízení.Cenné varhany byly pořízeny na přelomu století.Široký vstupní 

portál, umělecky vytesaný z domácí ţuly také zvenčí odpovídal celkovému rámci kostela.Později 

byla ke kostelu přistavěna mariánská kaple.Dříve stávala v kostele v Dolní Vltavici busta krásné 

neznámé světice.Řezbářská práce nápadné krásy pochází z doby okolo konce 14.století a patří 

k nejstarším gotickým uměleckým dílům Šumavy.Odborníci přičítají toto dílo skupině umělců 

okolo Parléře.Protoţe má busta na zadní straně vyhloubeninu podobnou relikviáři, které slouţily 

k uloţení a uschování relikvií, lze mít zato, ţe umělecké dílo vzniklo v době písemně doloţeného 

vzniku kostela v roce 1355.Busta z lipového dřeva, poněkud poškozená, stojí dnes v Alšově 

galerii na zámku Hluboká nad Vltavou. 

 K farnosti Dolní Vltavice patřily následující vesnice: Bliţná zaloţená v roce 1268, 

Radslav 1445, Pestřice – písemně je první dům doloţen v roce 1634, další výstavba následovala 

aţ na počátku 18.století, k ní se počítala zpočátku také Nová Pestřice, pozdější Račín.Dále dvůr a 

mlýn v Kyselově v roce 1332, Luţní a Mechový mlýn, stejně tak vesnice Kyselov jsou písemně 

zmiňovány teprve v roce 1457, přitom lze mít ale zato, ţe osidlování započalo před tímto 

letopočtem.Horní a Dolní Borková byly zaloţeny v letech 1806 aţ 1810.Kozí Stráň byla zaloţena 

klášterem Schlägl v roce 1670. 

 Během třicetileté války byla fara obsazena premonstráty z kláštera ve Schläglu a od roku 

1723 byla péče o duše farníků opět svěřena světským duchovním.Během poslední stavby kostela 

v letech 1767 aţ 1770 byla opravena a nově zařízena obytná budova fary. 

 

 

 

 Asi uprostřed 18.století byla vedle kostela postavena na obecním pozemku jednopodlaţní  

š     k    o     l    a      - stará škola v č.2.Měla jednu třídu, byt pro učitele, stáj a stodolu.Není ale 

známo, zda na tomto místě stála jiţ škola před třicetiletou válkou.První písemně doloţený učitel 
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se jmenoval Johannes Wagner.Vyučoval 40 let a to od roku 1667 do roku 1707 v soukromých 

domech a byl současně i rychtářským písařem v Bliţné.Učitelská rodina Liebenweinů obstarávala 

výuku ţáků plných 118 let, z toho aţ do roku 1750 v soukromých domech.Povoláním byli 

Liebenweinové tkalci a pocházeli z Horní Plané.Vyučování se věnovali jen tak mimochodem a 

najímali si učitelské pomocníky.V Dolní Vltavici připomíná tuto starou učitelskou rodinu dům 

č.19 starým domovním jménem „ban Liebawein― ( = u Liebenweinů – p.p.).Poslední Liebenwein 

Johann, stejně tkadlec, obchodník s plátnem a učitel, spadl dne 15.září 1835 při cestě domů u 

hostince „Boar― – Kyselov č.2 – do Vltavy a utopil se.Most neměl tehdy zábradlí. 

 O tehdejším školství nás podrobně informuje mlynář na Luţním mlýně Simon Zaunmüller 

( 1837-1912), Kyselov č.21 : 

„První třída se skládala z jedné úzké místnosti, kde stála podél zdi lavice bez podnoţky.Na druhé 

straně bylo místo pro podučitele, jak se tehdy nazýval, postel, stůl, skříň na šaty.Při velkém 

mnoţství dětí sedělo mnoho ţáků na zemi.Druhá třída byla u Greiplů(č.16), potom u Hanese 

(č.14) v tanečním sále.V roce 1842 jsem začal také já o velikonocích chodit do školy, za několik 

měsíců byla zahájena stavba školy a nám nastaly dobré časy.― 

 Stará, tehdy asi stoletá školní budova, byla navýšena o poschodí, kde byla zřízena další 

třída a druhý byt pro učitele.Tehdy bylo v devíti farních obcích 316 ţáků. 

 Dne 26.února 1865 byl zvolen první školský výbor v Dolní Vltavici, který se skládal ze 4 

členů ( byla zastoupena kaţdá obec) a předsedou byl ranhojič Karl Brosch (Boderkorl).Tento 

výbor se zabýval nedostačujícími školními prostorami a zvláště dlouhými cestami ţáků do školy 

a s tím spojeným nebezpečím pro děti.Aţ do roku 1845 musely například děti z Pestřice chodit do 

školy přes Kozí Stráň do Dolní Vltavice.Po této zvláště dlouhé cestě do školy chodily také 

pohřební průvody do Dolní Vltavice.Také při vysoké vodě – povodních – vznikaly dříve 

problémy pro docházku do školy.Pro děti z Kyselova a Pestřice často odpadlo vyučování pro 

vysokou vodu a velké masy tajícího ledu na Vltavě, které často zničily most. 

 Kdyţ na konci minulého století šel z kníţecího dřevoskladu na „Tarasu― domů Wenzel 

Bodisch z Radslavi, narazil nad „Moarchta― na křičící děti z Radslavi – na odlomené kře ledu se 

topil jeden chlapec.S nasazením vlastního ţivota se mu podařilo chlapce zachránit, za coţ dostal 

od kníţete medajli, listinu a práci v tuhových závodech.Medajle a listina, jiţ dlouho zemřelého, 

visela na čestném místě ve světnici jeho domu aţ do konce druhé světové války.  

 Na údrţbu a provoz kostela a školy museli obyvatelé farnosti platit kostelní a školské 

dávky.Ve Vltavici byly dávky na domácnost faráře a provoz fary stanoveny na 800 zlatých 

ročně.K tomu ještě připadaly „štolové― poplatky ve výši 53 zlatých 69 krejcarů.Čtyři obce a to 

Dolní Vltavice, Kyselov, Bliţná a Radslav byly povinny aţ do 19.století bezplatně obdělávat 

všechny farní polnosti.Ostatní vesnice farnosti tehdy ještě neexistovaly, nebo byly na počátku 

svého vývoje.Muselo se pracovat také pro vedoucího školy. 

 K dolnovltavické faře patřilo 9 jiter 182 čtverečních sáhů polí ( asi 5,66 ha), 12 jiter 1241 

čtverečních sáhů luk ( asi 7,94 ha) a 75 čtverečních sáhů pastvin ( asi 0,03 ha).Dále měl farář 

právo lovit ryby v úseku Vltavy od Červeného po Uhelný potok a pastevní právo na obecních 

pastvinách. 

 Ke staré škole patřila západně od ní leţící zahrada, dříve pole a louka a pastevní právo, 

takţe si vedoucí školy mohl drţet jednu krávu.Ţivý nebo pohyblivý inventář byl osobním 

majetkem faráře nebo učitele. 

 Patronát kníţete Josefa I.ze Schwarzenberků na poslední stavbě dolnovltavského kostela 

z let 1767 aţ 1770 byl vázán na splnění následujících podmínek: bezplatné ruční a potaţní sluţby 

a místní dodávky kovů farnosti, převedení církevního majetku, včetně fary do majetku kníţecího 

patronátu a zajištění kníţecích finančních výdajů u majitelů pozemků zanesením do pozemkové 

knihy.Majitelé pozemků měli moţnost zanesený obnos v pozemkové knize, po jeho zaplacení, 

nechat tento zápis vymazat.Mnoho zemědělských usedlostí bylo poslední stavbou kostela takto 

zatíţeno v pozemkové knize aţ do roku 1945. 



 11 

 Pro dlouhou cestu do školy a s ní spojeným nebezpečím pro děti, prosadil školský výbor, 

ţe od roku 1878 bude v zimním období otevřena paralelní škola v pestřickém hostinci „U 

Lucka―.V roce 1880 podala obec Pestřice ţádost kníţeti Schwarzenberkovi na zřízení vlastní 

školy.Vypráví se, ţe tehdejší obecní představený obce Wenzel Zach z Račína šel ve věci stavby 

školy víc jak stokrát pěšky na okresní hejtmanství do Krumlova.Kdyţ byla v roce 1883 stavba 

školy povolena, byla tato stavba ohroţena pro chybějící stavební pozemek.Pro výstavbu školy 

bylo zvoleno místo na území obce pod domem č.16 ( Heisl).Tento úmysl ale ztroskotal na tvrdém 

odporu majitelky pozemku Marie Lindorfer.V letech 1883/84 byla postavena škola s učitelským 

bytem na kníţecím pozemku v Račíně.Do této školy chodily děti z Pestřice, Račína a horní části 

Dolní Borkové aţ po č.15.Počátkem roku 1885 započalo vyučování v Račíně v jedné třídě a od 

1.září se z ní stala dvoutřídka a byla samostatná.Prvním nadučitelem byl Karl Jungschaffer, který 

později spáchal sebevraţdu. 

 Výstavba školy v Račíně nepřinesla ţádnou podstatnou úlevu školním poměrům v Dolní 

Vltavici, protoţe v roce 1886 byly pro 256 ţáků k dispozici pouze dvě třídy a taneční sál „U 

Hannese―.Třetí třída se měla postavit jiţ v roce 1880, ale nebyl stavební pozemek.Konečně bylo 

rozhodnuto postavit školu na pozemku o výměře 100 čtverečních sáhů před kostelníkovým 

domem, který byl škole dán jako náhrada za pastevní právo.Na protest obecního zastupitelstva 

v Kyselově byla stavba zastavena.Kyselovský obecní představený Johann Spitzl z Kozí Stráně 

prohlásil, ţe jeho obec pro špatné podklady a pro očekávané stavební náklady, zůstane tak dlouho 

mimo dění a neposkytne ţádný příspěvek na stavbu, dokud nebudou tyto odborně vyčísleny.Po 

delších tahanicích byla sestavena komise, která vyčíslila stavební náklady na 700 zlatých – to 

bylo v roce 1888.Na základě tohoto nálezu se se stavbou nezapočalo a vše utichlo aţ do roku 

1890.Během této doby leţel stavební materiál nechráněný pod širým nebem.Ze strany 

přespolních členů obecního zastupitelstva byl na stavební pozemek nárokován ten na náměstí, 

kde dnes stojí škola, ale obecní zastupitelstvo Dolní Vltavice toto kategoricky odmítalo.V Dolní 

Vltavici byl v té době starostou Franz Mayer ( č.26 „Stiny―).Kyselovští, pod obecním 

představeným Simonem Zaunmüllerem  (mlynář na Luţním mlýně) poţadovali rychlé řešení 

s poukazem na znehodnocování stavebního materiálu.Dosáhli u okresního hejtmana 

Hoffmeistera, ţe byla na místo samé svolána komise.Jako komisaři se dostavili baron Kruchina a 

rytíř ze Schwammberku.K jednání byla předvolána místní školní rada a dolnovltavské obecní 

zastupitelstvo.Výsledek byl překvapující, členové obecního zastupitelstva hlasovali pro výstavbu 

nové školy na náměstí. 

 Příčina náhlé změny v mínění obecního zastupitelstva byla následující:Franz Mugrauer 

(č.14) provozoval tehdy dopravu dřeva, jeho syn Franz byl povozník.Přes neděli nechal stát vůz 

na dopravu dřeva na silnici naproti domku č.13., děti povolily brzdu a vůz se dal do pohybu a 

rozdrtil o zeď děvče Daniela Pröbsta.Přirozeně to bylo zle kritizováno, také starosta Franz Mayer 

tuto nepořádnost Franze Mugrauera odsoudil.Ten se dozvěděl o tomto odsouzení od starosty a ze 

msty obešel členy obecního zastupitelstva a stavební místo bylo na truc starostovi na 

prodej.Poučení: ubohé dítě to muselo stát ţivot, aby se uvolnilo stavební místo pro školu. 

 Konečně byly vypracovány plány a stavba zadána staviteli Kasparovi Lachowitzerovi 

(č.28), rodákovi z Mechového mlýna.Nájemcem stavby byl Andreas Wagner, mistr stavitelský 

z Frymburka.Cihly dodávali Johann Spitzl z Kozí Stráně a Franz Mugrauer z Kyselova, vápno 

Ignaz Stürzl z Pláničky, sklenářské práce N.Pollak z Hor, zámečnické práce Alois Hofer z Dolní 

Vltavice.Škola byla otevřena v září roku 1892.Lachowitzer se otevření školy nedoţil, zemřel 

krátce předtím.Nová škola stála 11 980 zlatých. 

 Po zřízení nového hřbitova v roce 1899 byla zakoupena místní školní radou plocha mezi 

hřbitovní zdí a Horskou ulicí pro školní cvičiště. 

 Po dokončení školy ( nové) v Černé v roce 1911, začaly děti z Bliţné chodit do této školy 

a tím odpadla nutnost přistavit další třídu.Za starosty f 
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Franze Mugrauera ml.byla potom v letech 1912/13 skutečně nová škola v Dolní Vltavici 

rozšířena o dvě třídy a byt nadučitele.Tehdejší nadučitel Vinzens Schöps se přestěhoval ze staré 

školy do bytu v nové škole.Pro Kyselov, Kozí Stráň, Horní Borkovou a dolní část Dolní Borkové, 

Radslav a Dolní Vltavici bylo nyní k dispozici 7 tříd. 

 Po náhlé smrti starosty Franze Mugrauera v roce 1916, převzal tuto funkci Josef Mayer ( 

č.15) a po několika měsících úřadování, převedl do svého vlastnictví starou dolnovltavickou 

školu včetně pozemků za 8 000 Korun. 

 Po skončení první světové války byla Dolní Vltavice v roce 1918 obsazena českými 

legionáři a hranice s Rakouskem uzavřena.Legionáři byli ubytováni ve staré škole.Po jejich 

odchodu na jaře roku 1920 převzalo tuto ubytovnu české vojsko, které zde bylo ubytováno aţ do 

počátku roku 1923.Po jeho odchodu se stala stará škola kanceláří finanční stráţe a byly zde pro 

ně zřízeny byty.Po postavení české celnice v roce 1935 opustili finančníci starou školu. V říjnu 

1938 po připojení k Německu se ve staré škole na krátkou dobu ubytovala německá armáda.Po 

připojení k Německu došlo k rozhodujícímu oddělení církve od školy.Děkan Engelbert opustil 

v roce 1939 farní úřad.Poslední dolnovltavský farář a zemědělec Adrian Raab nesměl nadále 

vyučovat náboţenství. 

 Za hitlerových časů se na stavební podstatě škol nic nezměnilo a zůstalo také rozdělení 

tříd.Jako školní inspektor byl jmenován učitel Adolf Webinger, který byl od Čechů 

pronásledován. 

 V horním patře staré školy byla v roce 1939 zřízena mateřská škola pod vedením Hildy 

Miesauer, rozené Bayer z Bliţné.V roce 1940 byli v přízemí staré školy ubytováni francouţští a 

belgičtí váleční zajatci.V březnu 1945 byla mateřská škola uzavřena a byli zde ubytováni 

uprchlíci z německých východních území.Poslední vedoucí mateřské školky byla Ida Hoffmann 

z Arnoštova. 

 Také školy musely být v březnu 1945 uzavřeny.Ţáci z 8.třídy byli povoláni do 

Volkssturmu ( = domobrana – p.p.).Třídy ve školy slouţily k ubytování uprchlíků ze Slezska. 

 Jako poslední učitelé působili v Dolní Vltavici Mitzi Grulich, rozená Spitzl; Anna 

Hrubesch, Karl Schläger a mladá učitelka z Jablonce.V Račíně byli posledními učiteli Annamarie 

Zach a Othmar Foschum. 

 

T   ř   i   c   e   t   i   l   e   t   á          v   á    l   k  a. 

V průběhu třicetileté války byly navršeny na silnici před Dolní Vltavicí náspy.Na tehdejší dobu to 

byla mohutná opevnění, která byla patrná aţ do konce druhé světové války a jsou popisována 

takto: Padací most, vrata, mříţe,zádrţný řetěz, podél silnice a Vltavy střelecký zákop; navršené 

masy země byly po válce přesunuty ke Kyselovu a slouţily potom klášteru Schlägl jako hráz pro 

zaloţení rybníka. 

 Jako velitel opevnění v Dolní Vltavici je během třicetileté války v jedné zprávě jmenován 

jistý Daniel Hanghofer z Aigenu, podruh starý 56 let, který slouţil před 21 lety po 9 měsíců u 

pluku Schiefer, odkud byl za náhradníka propuštěn.Mezi mnoha jinými obránci byli také Walter 

Steiner z Aigenu, 37 letý podruh, který slouţil po 2 roky jako dragoun pod plukovníkem Bausem, 

byl tři roky ve švédském zajetí a potom slouţil jako mušketýr; Michael Merwald, měšťan a 

hrnčíř, stár 63 let, slouţil 9 měsíců v Schieferově pluku; Hans Hofstätter, koţeluh; Hans 

Autengruber, tesař a Michael Martschläger, student. 

 Muka a utrpení vzniklá ubytováním vojsk, jak uvádějí zápisy z kláštera ve Schläglu, 

postihovala všechna místa, kudy vojska táhla.V Dolní Vltavici bylo uzavřeno víc jak tucet 

manţelství procházejících ţoldnéřů, coţ samo svědčí o tom, jak velký počet ţoldnéřů táhl přes 

Dolní Vltavici. 

 Koncem dubna a začátkem května roku 1634 táhly od Aigenu po vltavinské cestě přes 

Dolní Vltavici směrem na Krumlov pluky pod velením plukovníků Scherfenberga a 

Preunera.Vojáci vydírali sedláky a měšťany, sám jeden poručík jim sebral 20 říšských tolarů.Pluk 
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plukovníka Preunera poţádal ulrichsberské o přípřeţ přes Haagerský kopec, kdyţ pluk prošel 

Dolní Vltavicí a Bliţnou do Černé, poţadovali sedláci se svými 20 voly o návrat domů, coţ jim 

bylo ale znemoţněno. 

 Velké napětí zavládlo v celém okolí, kdyţ v létě roku 1639 hlídkující jezdci z Misslikova 

pluku, který leţel u Krumlova a zle tam hospodařil, chtěli proniknout přes Dolní Vltavici do 

Schläglu.Ve spěchu byl průsmyk opatřen záseky a střeţen postačující stráţí.Kdyţ bylo zjištěno, 

ţe byli u Hořic spatřeni neznámí jezdci, kteří se nechali slyšet, ţe jsou na cestě do Německa, 

spěchal velitel stráţe v průsmyku, Michael Zorn, dne 11.června 1639 s 24 mušketýry a stejným 

počtem dřevorubců do průsmyku.Určil stráţe a po celé svatodušní svátky nechal zvětšit počet 

záseků.Dne 13.června se pokusila setnina jezdců proniknout průsmykem, poručík dal zvonit na 

poplach a se 400 poddanými tento pokus zmařil. 

 Koncem srpna roku 1639 pochodoval císařský pluk o 10 setninách přes vltavinský 

průsmyk do Schläglu s 50 desátníky, 160 svobodníky a 900 vojáky, vcelku 1394 osob s 211 

koňmi.Tamní rychtář se musel starat o zásobování vojska.Vojsku muselo být dodáno: 

z Ulrichsberku  406 liber chleba, z Haslachu 375 liber chleba a 8 věder piva, z Rohrbachu 585 

liber masa a 1 300 liber chleba a mnoho jiného.Podle nařízení z 1.ledna 1640 dostávali měsíčně: 

obyčejný jezdec 7 zlatých a hrubé a hladké krmivo pro koně, voják bez koně 4 zlaté; na stavě 

denně 1 libru masa, 2 libry chleba, 2 mázy piva nebo 1 máz vína, dřevo, světlo, sůl a nocleh.V 

takových případech se důstojníci, stejně jako muţstvo, odškodňovali rabováním u sedláků a 

měšťanů v okolí. 

 Vlastní vojska se chovala stejně jako nepřítel v zemi, není tedy divu, ţe mnozí sedláci po 

takových událostech se ukrývali po týdny v lesích a ţili tam jako zvířata.Stále více polí proto 

zůstávalo neobděláno a tak docházelo k hladu a postupně aţ k hladomoru.Za kolonami vojáků 

táhly tlupy různých tuláků, nezačleněných a často zběhlých vojáků a ţoldnéřů, zanedbaných 

ţenštin a cigánů.Tyto tlupy dělaly silnice dodatečně nejistými a zavlékaly sem choroby, jako 

maďarskou horečku a mor, jimţ padly v této době za oběť celé vesnice.Cigáni byli tehdy 

pokládáni za „svobodné ptáky―, příslušní rychtáři byli vyzváni, aby tyto „v rychlých procesech― 

věšeli, tím se rozuměl nejbliţší strom. 

 V únoru roku 1641 vtrhli opět Švédové do jiţních Čech.Vyslaní zvědové hlásili, ţe 

Švédové obsadili a vypálili Sušici, Prachatice, Netolice, Horní Planou a Chvalšiny a ţe se blíţí 

k rakouským hranicím, coţ také potvrzovali uprchlíci.Od února byly v průsmyku postaveny 

stráţe.Jako posila přijelo z Welsu 100 dragounů a několik jednotek, které ještě v zemi 

zbyly.Velení ve vltavinském průsmyku měl opět poručík Michael Zorn, kterého poslal biskup 

Leopold s 30 lineckými měšťany, 30 mušketýry a 30 vojáky svého pluku.Hrad Vítkův kámen byl 

uveden do obranné pohotovosti.Dne 19.února 1641 hlásili krumlovští jezuité do Schläglu, „ţe se 

horečně třesou v bezprostředním očekávání Švédů―.Ohroţována Švédy, musela se císařská 

vojska stáhnout přes průsmyky, byly to pluky Giessenburg, Misslik, Piccolomini, Ramerstorff a 

Colloredo a ubytovaly se v prostoru Schläglu, Bergu, Rohrbachu a Götzendorfu.Toto bylo 

opravdu nejtěţší zatíţení během války.Dne 20.prosince 1644 byly opět průsmyky silně obsazeny, 

aby bylo zamezeno nájezdům císařských pluků do Čech. 

 Z Krumlova bylo ohlášeno, ţe císařská armáda má k dispozici 18 000 muţů.Tábory 

císařských a Švédů byly od sebe vzdáleny pouze jednu míli.Dne 7.března 1645 zasílá hlavní 

krumlovský purkrabí po rychlém poslu zprávu do Schläglu, ţe 6.března utrpěla císařská vojska 

drtivou poráţku od Švédů u Jankova, jiţně od rybníka Dehtáře.Ztráty byly obrovské.Okamţitě 

byly stráţe v průsmycích uvedeny do stavu nejvyšší pohotovosti.Také hrad Vítkův kámen, který 

nebyl podle pověsti Adalberta Stiftera v „Hvozdu― od Švédů ani ohroţen, ani dobyt nebo 

zničen.Zbytek poraţené císařské armády uprchl, probivši se přes průsmyky do Rakouska.Protoţe 

obrana průsmyku byla silná, Švédové se o průnik do Rakouska nepokusili a vrátili se směrem na 

Vyšší Brod. 
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 Mezitím pronikl do jiţních Čech švédský generál Johann von Königsmark, rodilý 

Němec.Valy a náspy v průsmycích měly být podrobeny tvrdé zkoušce.Švédská vojska podél 

hranic Šumavy uvrhla opět do strachu a běsu obyvatelstvo, kdyţ švédský generál Bittenberg 

obsadil dne 20.září 1648 bez většího odporu Budějovice, hrad a město Krumlov.Okolí Krumlova 

bylo vyrabováno, koně a dobytek byl odehnán.Byla obava, ţe Švédové zaútočí na Vítkův kámen, 

kde mělo být stále posádkou 200 muţů pod velením korneta Güntera Wintirsche, ale Švédové na 

hrad nezaútočili ani v roce 1648, neboť útoku bránilo dobré opevnění na pravém břehu Vltavy. 

 V okolí Dolní Vltavice se Švédům nepodařilo Vltavu překročit.Vyrabování Vyššího 

Brodu a odraţení Švédů před Leonfelden, byly poslední válečné události v jiţních Čechách před 

uzavřením westfálského míru dne 24.října 1648.Ale také po uzavření míru táhly části různých 

vojsk touto krajinou a rabovaly ještě z toho mála co zbylo.Ustalo rabování regulerních vojsk a 

vynořilo se nové nebezpečí – nezaměstnaní ţoldnéři se spojili do tlup a vedli válku loupeţí a 

rabováním na vlastní pěst dále.Zde pomáhalo jediné – rychlý soud a pověšení na nejbliţším 

stromě. 

 Selský stav, pokud ještě existoval, byl zadluţený, vyloupený a ztratil své nejlepší 

lidi.Dvory, dokonce celé vesnice, městečka jako Dolní Vltavice, byly úplně zničené, pole louky 

leţely ladem a byly zdivočelé.Obchod a řemesla byla zničená, hlad a nemoci bylo to jediné co 

tato nesmyslná válka zanechala.Naplnil se slib mrtvého Habsburka Ferdinanda „lépe vládnout 

nad kouřícími troskami neţ nad kacíři―. 

 Zničením všech písemností ve třicetileté válce nelze prokázat ţádného majitele z 15 

objektů zakladatelů Dolní Vltavice, přestoţe lze některá jména, která se po této válce objevila, 

povaţovat za potomky dřívějších zakladatelů.Pouze z prosebného dopisu vrchnímu hejtmanovi 

v Krumlově ze dne 25.července 1656 je patrno, ţe majitel domu č.10 (Schmied) Peter Khefer, 

píše, ţe jeho otec Georg Khefer v roce 1609/10 koupil od obce Dolní Vltavice kovárnu, kterou 

dříve provozoval jako obecní kovárnu.Originál dopisu se zachoval a je tak písemně, jmenovitě 

prokázán jediný majitel z Dolní Vltavice před třicetiletou válkou. 

 

O  b  c  h  o  d       n  a       s t  a  r  é       s o  u  m  a  r  s  k é       c  e  s  t  ě     přes Vltavici : 

 Ţe čilý obchod na staré soumarské cestě probíhal jiţ v pravěku, odbočkou přes Sankt 

Oswaldské sedlo a Růţový vrch, je dokázáno mnoha zprávami a listinami.I kdyţ v minulosti je 

jmenováno málo druhů zboţí, jako med, vosk, koţešiny, kůţe a koně z Čech a sůl z Bavorska, 

bez uvedení jmen osob, lze toto klást za vinu válečným nepokojům, jimţ padlo za oběť i to málo 

zápisů co existovaly.Mnoho sporů bylo okolo starých obchodních cest a to hlavně o jejich 

oprávněné pouţívání, šlo o tak zvané „pravé cesty―. 

 Cesta přes vltavinský průsmyk byla od nepaměti „pravou cestou―.S odhlédnutím od 

nároků Freistadtu, který se opakovaně odvolával na své solné privilegium, které dostal od 

Rudolfa Habsburského dne 26.července 1277 a které dne 20.března 1358 potvrdil vévoda 

Albrecht II., svářela se města Budějovice a Prachatice o privilegium pouţívat tuto soumarskou 

cestu. Samotný klášter ve Schläglu, jehoţ území leţelo na nejvyšším místě průsmyku, měl 

biskupská, vévodská, královská a císařská privilegia k nerušenému vyuţívání této cesty 

k obchodním účelům. 

 Jiţ bezprostředně po zaloţení „Dvora před Vltavicí― okolo roku 1332 klášterem ve 

Schläglu, bylo na tomto dvoře zřízeno mýto. Opat Ulrich I.(1304 – 1338) přenechal výnosy 

z mýta v roce 1337 svému konventu. V roce 1457 potvrdil Johann z Roţmberka klášteru ve 

Schläglu mýto v Dolní Vltavici a povolil řádovým bratřím svobodu mýta pro 3 vysoké a 6 

nízkých vozů na silnici z Dolní Vltavice do Horní Plané.Také král Vladislav Český potvrdil, 

údajně na prosby Roţmberků, dne 5.října 1479 stará privilegia.Dne 30.listopadu 1509 přenechal 

král Vladislav dosavadní mýto zlatokorunských Roţmberkům, kteří se v husitských válkách 

zmocili majetku kláštera ve Zlaté Koruně. Ale jiţ v roce 1479 dosáhli pokračování staré 

královské cesty do Krumlova.Jiţ v roce 1541, 1550,1586, 1612 a stejně tak v 18. a 19.století jsou 
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v Dolní Vltavici uváděna jak Roţmberská, tak také královská mýta.Mýto kláštera ve Schläglu na 

„Dvoře před Vltavicí― bylo v roce 1783 zrušeno, tak jako mnoho jiných mýt, výnosem císaře 

Josefa II. 

 Během husitských válek a dlouho potom, ztratili prachatičtí jiţ dlouho předtím si osvojené 

právo na přednost v obchodu se solí na Zlaté stezce a právo sůl skladovat.Toho vyuţili 

Roţmberkové a všemi prostředky se snaţili přenést obchod se solí a se skladem soli na své 

území, coţ se jim na přechodnou dobu podařilo.Také hornoplánští se snaţili podílet se na 

výnosném obchodu se solí.Protoţe ale neměli na to ţádné privilegium, sáhli za pomoci Oldřicha 

z Roţmberka k podvodu.Vyhotovili opis listiny, která jim propůjčovala městyské právo ze dne 

11.července 1349 císařem Karlem IV. a vsunuli do opisu slova „a silnici přes les před Klaffrem 

do Passova a do země bavorské vyváţeti obilí a dováţeti nerušeně sůl―.Aţ Johann II. 

z Roţmberku povolal hornoplánské konšely dne 26.března 1531 do Krumlova, opis listiny jim 

zabavil, rozřezal a drţel radu ve věţi tak dlouho, dokud neslíbila, ţe cestu přes Plešný nebudou 

ke škodě prachatických jiţ více pouţívat.Koncem 16.století byla také zakázána stará soumarská 

cesta přes Lichtenberg, Schöneben, Zvonkovou a Horní Planou jako „nepravá―.  

 Ţe vedle kvetoucího obchodu se také silně rozvíjela řemesla, je docela přirozené.K tomu 

lze také přičíst zpracovávání lnu v plátenických provozech.Je dokázané, ţe v Dolní Vltavici byl 

tkalcovský cech, společný i pro Benešov nad Černou, se sídlem v Dolní Vltavici.Kdyţ byly cechy 

časem překonány, dílem i zakázány, sklad cechu převzalo jako následník cechu řemeslnické 

druţstvo, které mělo ve farnosti v roce 1932 celkem 69 členů.Obchod doznal většího rozmachu, 

kdyţ císař Josef II.zrušil koncem 18.století nevolnictví. 

 V 18.století rozkvetl čilý obchod, který Dolní Vltavici opět pozvedl, byly zde postaveny 

četné domy obchodníky a řemeslníky, kteří byli poměrně majetní.Jakého vzestupu doznal 

výměnný obchod přes hranice, ukazuje nám počet celních dozorců.Jiţ v roce 1716 si postavil 

císařský celní a pro hraniční obchod příslušný dozorce, jehoţ jméno se nezachovalo, na pozemku 

od domu č.14 /Hannes/ obytný dům pro sebe a svou císařskou kancelář.Ke stávajícím čtyřem 

celníkům, kteří zde byli v roce 1787 činní, byli zde ještě umístěni další dva.Protoţe nebyl ale 

dostatek ubytovacích prostor pro ţenaté celníky, staří bydleli v pastýřských domcích, byl mezi 

těmito dvěma domky postaven další obytný dům č.46  /Häusl-Toni/. 

 Vysoký stav pracovníků na mýtních stanicích lze přičíst tomu, ţe mnozí obchodníci se 

nedrţeli předepsaných celních cest a oklikami se vyhýbali místním mýtním stanicím.Toto se 

týkalo zvláště obchodníků se solí a dobytkem, občas i s plátenickými výrobky a na jejich výrobu 

potřebnou přízí.Cesta přes vltavinský průsmyk byla tzv.―pravá cesta― a vlastnila řadu privilegií, 

která byla neustále obnovována a potvrzována císaři, králi, vévody a biskupskými kníţaty.Ţe 

mezi pašeráky a „černými― obchodníky, jak byli nazýváni lidé, kteří obcházeli mýtní stanice, 

docházelo často ke skutečným rozmíškám, které často vedly aţ k malým válkám, o tom nám 

zanechali naši předkové některé velmi napínavé historky.Pašeráctví ostatně vydrţelo aţ daleko 

do 20.století. 

 

P  a  d  l  í       v e       s v  ě  t  o  v ý  c  h       v  á  l  k  á  c h  : 

V první světové válce padlo z farnosti Dolní Vltavice celkem 66 muţů, kterým byl odhalen 

krásný pomník padlých na hřbitově okolo kostela, tento hřbitov byl na přelomu století 

opuštěn.Místo bylo upraveno městským zahradníkem z Budějovic. Na pomníku  na jeho čtyřech 

bočních tabulích, které jsou zhotoveny z domácí ţuly, která je vybroušená a tyto strany směřují 

k jednotlivým vesnicím, jsou vyryta jména padlých v letech 1914 – 1918. 

 Ve druhé světové válce padli, podle seznamu posledního starosty Dolní Vltavice Josefa 

Schwarzbauera, následující muţi : 

Josef  Bekowetz ,Dolní Vltavice č.7, ve věku 22 let, padl 5.září 1943 na kubánském předmostí 

                     jako vrchní svobodník. 

Adolf  Jungwirth, Dolní Vltavice č.51, ve věku 33 let, padl 26.května 1940 při útočných ope- 
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                     racích ve Francii. 

Franz  Köpl, Dolní Vltavice č.24, narozen 4.května 1923, padl 27.února 1945 u Cách jako pří- 

                    slušník 8.kulometné roty, pěšího praporu II / 482, vyznamenán stříbrným vyzna- 

                     menáním za zranění. 

Franz  Lepschy, Dolní Vltavice č.21, ve věku 21 let, padl 20.prosince 1941 u Sevastopolu na  

                     Krymu jako svobodník. 

Richard   Lepschy, Dolní Vltavice č.28, narozen 16.října 1918, padl 5.července 1943 u Orla 

                      jako vrchní svobodník, ţelezný kříţ 2.třídy. 

Erwin  Moschko, Dolní Vltavice č.6, narozen 18.května 1921, padl 12.července 1942 v Bol- 

                       chově u Orla, ţelezný kříţ 2.třídy. 

Franz  Payer, Dolní Vltavice č.16, narozen 5.listopadu 1918, padl 5.července 1943 v Bjelgo- 

                       rodě u Charkova, podšikovatel osobní standarty s četnými vyznamenáními. 

Johann  Sommer, Dolní Vltavice č.23, narozen 8.června 1907, padl 24.prosince 1944 v Bo- 

                       logni v Itálii jako vrchní svobodník. 

Anton   Stifter, Dolní Vltavice č.18, narozen 30.března 1915, padl 24.března 1943 v Gorliko- 

                       vě Babce u Stalina, pluk horských myslivců, vrchní svobodník, ţelezný kříţ 

                       2.třídy, odznak pěchoty za útočné akce, ve stříbře. 

Wilibald Studener,Dolní Vltavice č.57, narozen 8.dubna 1925, padl 16.července 1943 v Jab- 

  loškách v Rusku na následky zranění, vojín 4 / 1 pluku pancéřových granát- 

  níků – tělesná standarta. 

Wilfried Schläger, Dolní Vltavice č.42, syn nadučitele Schlägera, bliţší údaje nejsou známy. 

Adolf Tussetschläger,Dolní Vltavice č.9, narozen 29.května 1912, zemřel 1.března 1943 v zá- 

  loţním lazaretu v Zahani ve Slezsku, svobodník granátnického pluku 488. 

Adolf Watzl,  Dolní Vltavice č.26, narozen 27.července 1919, padl 27 listopadu 1943, zasa- 

  ţen do hlavy na východní frontě, ţelezný kříţ 2.třídy. 

Johann Watzl, Dolní Vltavice č.26, narozen 6.října 1923, padl 20.února 1944 na východní 

 frontě na průstřel plic, ţelezný kříţ 2.třídy. 

Rudolf Watzl, Dolní Vltavice č.54, narozen 1.října 1916, padl 12.listopadu 1942 na Kavkaze 

 jako vrchní svobodník pluku horských myslivců, ţelezný kříţ 1. a 2. třídy. 

 

Jako pohřešovaní jsou uvedeni: 

Karl Cibulka, Dolní Vltavice č.34, obchodní příručí u Spitzla, data jsou neznáma. 

Josef Leichtner, Dolní Vltavice č.8, narozen 13 května 1923, pohřešován od 15 srpna 1942 

 na středním úseku ruské fronty. 

Adolf Grill, Dolní Vltavice č.13, narozen 6.června 1920, pohřešován od 30.června 1944 u 

 Bobruska v Rusku, vrchní svobodník. 

Richard Leichtner,Dolní Vltavice č.24, narozen 2.února 1910, pohřešován od prosince 1944 

 v Rusku. 

Johann Lepschy, Dolní Vltavice č.28, dostal se 24.srpna 1944 u Jassi v Rumunsku do zajetí 

 a zemřel 20.října 194? Ve Stalinu v Rusku. 

Erich Mugrauer, Dolní Vltavice č.14, narozen 20.února 1925, svobodník pluku pancéřových 

 granátníků „Věčná stráţ―, pohřešován od 31.prosince 1944 při ústupových 

 bojích v Karpatech. 

Hermann Plach, Dolní Vltavice č.25, narozen 16.července 1914, pohřešován, poslední zpráva 

 z dubna 1945. 

Franz Stifter, Dolní Vltavice č.20, narozen 7.prosince 1909, pohřešován od 25.července 1944 

 u Přemyslu v Haliči. 

Alois Watzl, Dolní Vltavice č.54, narozen 20.června 1910, poslední zpráva 12.března 1945 

 v prostoru Královce, vrchní svobodník. 
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Ludwig Wolfschläger, Dolní Vltavice č.43, narozen 20.srpna 1914, poslední zpráva z 12.ledna 

 1945 z prostoru Allenstein, vrchní svobodník. 

 

 

R  a  š  e  l  i  n  i  š  t  ě        v       h  o  r  n  í  m        ú  d  o  l  í          V l  t  a  v y. 

 

Poté, co v oblasti pramene posbírala Vltava několik pramenitých potoků, protéká dílem 

rozšířeným, otevřeným údolím v délce téměř 40 kilometrů, toto se ale jiţ za Frymburkem stále 

více zúţuje.U Volar a Dolní Vltavice se rozprostírají v tomto údolí zvláště rozšířené 

kotliny.Protoţe ale tyto kotliny mají sotva nějaký spád – asi 1%, váţe nepropustná jílovitě – 

hlinitá vrstva vodu a vede k tvorbě rozsáhlých rašelinových ploch, tak jak se s nimi setkáváme 

v naší domovině v Schachlově a Kyselovském luhu. 

 Pod pojmem rašeliniště se rozumí jílovitě-hlinité území o minimální ploše 0,5 ha a hlína 

musí sahat nejméně do hloubky 50 cm.Šumavská rašeliniště sahají svým původem zpět aţ do 

poslední doby ledové.Rozlišujeme rašeliniště na svazích a kopcích a v níţinách.Na Šumavě je asi 

70 rašelinišť v kopcích, která vznikla v prosedlinách horského hřebene a asi 95 níţinných 

rašelinišť v údolích.Většina největších rašelinišť leţí okolo Dolní Vltavice. 385 rašelinišť, 

nacházejících se v 83 obcích, má celkovou výměru 5 339 ha.V tom je započítán i kaplický okres, 

přestoţe pouze jeho část a to západně od Vyššího Brodu, patří k vlastní Šumavě.Devět rašelinišť 

má rozlohu přes 100 ha, sedm přes 75 ha, dalších 17 má plochu 2 504 ha.Zbytek 368 rašelinišť 

má plochu 2 835 ha, tedy 8 ha v průměru. 

 Největší šumavské rašeliniště je Schachlův luh u obce Horní Borková o ploše asi 374 ha./ 

toto je ovšem dnes zatopeno Lipenským jezerem – p.p. /.Dále následuje Boyerův a Kyselovský 

luh poblíţ státní hranice, kaţdý o výměře 151 ha; Schmiedschlägerův luh u obce Hruštice, leţící 

východně od Dolní Vltavice na levém břehu Vltavy, stejně tak o rozloze 151 ha.Olšový luh u 

Volar má rozlohu 140 ha a Weitffälerův luh má rozlohu 106 ha.Tak zvané „Rašeliniště u Černé― 

má plochu 101 ha  a „Velké rašeliniště― u Lomku má plochu 100 ha. 

 Ve farnostech Dolní Vltavice, Černá a Frymburk leţí asi 1 000 ha rašelinišť, která tvoří 

plochu 977 ha, coţ odpovídá 18,29% z celkové plochy na Šumavě / tato rašeliniště skoro všechna 

zmizela pod hladinou Lipenského jezera – p.p./. 

Největší hloubka rašeliniště byla u Dolní Borkové v Schachelově luhu a to 11 metrů.Střední – 

průměrná hloubka rašelinišť byla mezi 3 aţ 4 metry. 

 

 

 

T  ě  ţ  b  a       r  a  š  e  l  i  n  y         -  je na Šumavě velice stará.Dříve se rašelina ze země 

vypichovala lopatou, sušila se a pouţívala se k otopu obydlí.Systematická těţba rašeliny byla na 

Šumavě zavedena teprve okolo poloviny 19.století.Nebyla jiţ vypichována ze země lopatou, ale 

byla vyřezávána „rašelinovým noţem―, který byl dovezen současně s touto technologií 

z Bavorska a z okolí Rosenheimu.Tento „nůţ― byl 50 cm dlouhý a 10 cm široký a byl upevněn na 

asi 1 metr dlouhé násadě.Byl velmi ostře nabroušen.Dále byla pouţívána těţká lopata 

„štychovnice―, malá a velká sekera k odsekávání dřevěných částí, které leţely v rašelině a 

lopata.Horní vrstva země byla nejprve lopatou odstraněna a pak byly vykrajovány „rašelinové― 

cihly, většinou o rozměru 9 : 10 : 35 cm tj.asi 3,2 dm3. 

 Rašelina se těţila většinou od měsíce května.Cihly byly převáţeny na trakaři a na rovné 

půdě byly ukládány jedna vedle druhé k vysoušení, po nějaké době, aţ cihly poněkud proschly a 

ztvrdly, byla na ně kříţem poloţena další vrstva, coţ se opět opakovalo.Na podzim byly cihly 

odvezeny domů. 

 K otopu byla zprvu vyuţívána na Šumavě pouze asi 1/5 rašelinišť.Teprve od roku 1866 

bylo těţeno větší mnoţství rašeliny.Jako palivo našla vyuţití ve sklárnách a cihelnách.Pro její 
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vyuţití jako paliva pro průmyslové potřeby v Tuhových závodech a pivovaru v Černé, nechal 

kníţe Schwarzenberk poprvé těţit od roku 1889 rašelinu na Schachlově luhu.Nejprve bylo těţeno 

jenom asi 130 000 centýřů na palivo a 10 000 centýřů na stlaní pod dobytek / 1 centýř = 56 kg – 

p.p./., v několika letech potom stoupla těţba rašeliny aţ na 90 000 m3. 

 Aby toto velké mnoţství rašeliny mohlo být dopraveno do Černé, byla v roce 1894 

poloţena 12 km dlouhá úzkokolejná dráţka na níţ byly v provozu dvě parní lokomotivy.Vltava 

byla přemostěna  220 m dlouhým dřevěným mostem – nejdelším dřevěným mostem v Čechách – 

a tak bylo přemostěno i území, které zaplavovala Vltava při rozvodnění, aby nebyl přísun 

rašeliny do závodů přerušen. 

 
 Jako předmět obchodu, vedle rašeliny na topení, byla méněhodnotná rašelina vyuţívána 

na stlaní pod dobytek.Za tímto účelem byla v roce 1894 zaloţena „Schwarzenberská těţba 

rašeliny na stlaní― v Černé.Na Schacherlově luhu byl postaven stroj, který surovou rašelinu 

rozmělnil a šnekovitým zařízením lisoval do kulatých kusů zvaných vuřty.Takto vyrobené vuřty 

byly sušeny a v Černé rozemlety ve speciálním mlýně.Celé zařízení vyhořelo v roce 1911 a 

nebylo jiţ obnoveno. 

 Pokles poptávky po tuze měl za následek i pokles těţby rašeliny.Zatímco v plné sezoně 

bylo v těţbě rašeliny zaměstnáno přes 400 lidí, sníţením těţby rašeliny zůstalo v těţbě 

zaměstnáno pouze několik zde usedlých rodin, pro které to byl namnoze pouze jediný výdělek za 

rok.Luh byl jiţ v roce 1936 dvakrát přejit těţbou a v roce 1945 bylo zahájeno třetí 

„přepichování―.Práce těţařů rašeliny byla velice namáhavá. 

 

     

K o   n   e   c        d   r   u   h   é       s  v  ě   t   o   v é       v  á   l   k   y. 
 

Dne 6.května 1945 byl vyhozen dolnovltavický most přes Vltavu, ustupujícími jednotkami SS,do 

vzduchu.Tanky americké armády, postupující od Aigenu na Dolní Vltavici, byly tímto na krátkou 

dobu zastaveny.Mezi jednotkami SS, opevněnými v Dolní Vltavici a Američany na kyselovské 

straně, došlo k hodiny trvající přestřelce.Konečně vzalo Dolní Vltavici pod palbu americké 

dělostřelectvo umístěné na Kanálním kopci.Nejdříve začalo hořet vojenské vozidlo odstavené na 

farském dvoře, pak oheň přeskočil na farní budovu, která spolu se sousedními domky č.4 a č.29 

úplně vyhořela.Začaly hořet i další četné domky, mezi nimi i stará škola, ale tyto byly 

obyvatelstvem pod palbou uhašeny.Všechny ostatní budovy byly více či méně poškozeny.Byi 

mrtví, ranění, dobytek uhořel anebo se udusil a nebo musel být pro zranění nouzově 

poraţen.Okolo se válely zbraně a munice německé armády. 

 Od roku 1632 opět vedené farní kroniky a obecní kronika shořely na faře.Farář a jeho 

hospodyně byli ubytováni v Kariho domku / č.28/.Farní úřad byl na rozkaz umístěn u Greiplů 

/č.16/.Rodina Pfeffer / č.5/ ztratila ve vyhořelém domě veškerý majetek a našla obydlí ve staré 
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škole, kde byli také krátkodobě ubytováni Američané.Nová škola musela být od uprchlíků 

vyklizena a ubytovala se tam americká armáda.Jeden z uprchlických kluků si hrál v těchto dnech 

s útočnou puškou před novou školou a zastřelil šestileté děvčátko Brunhildu Stadlbauer. 

 V této kritické době byla dolnovltavským poskytnuta pomoc od vesnic ve vlastní farnosti 

a od sousedních vesnic.Watzlův dům dostal v červnu 1945 novou střechu a Joglův dům byl 

opraven počátkem srpna.Tyto práce byly prováděny, přestoţe právě v červnu byla na vývěsních 

tabulích umístěna vyhláška v české řeči, ţe majetek Němců byl zestátněn a ţe všechny dveře 

musí být ve dne i v noci otevřeny.Nová československá vláda se právě na svém prvním zasedání 

dne 5.dubna 1945 v Košicích usnesla na vyvlastnění majetku Němců a Maďarů 

v Československu ( Košický vládní program).Přesto nikdo v této době nikde nevěřil ve 

vyhnání.Proto také probíhaly práce na znovuvýstavbě fary.Všichni z farních vesnic pomáhali při 

obnově obce.Maďarská ţenijní jednotka, která zůstala v Dolní Vltavici a provedla tesařské práce 

na Watzlově domě, chtěla faru postavit.Kdyţ ale Američané započali s odchodem v červenci, 

přišli nejprve finančníci, kteří zde slouţili před rokem 1938.Američany vyklizenou novou školu 

obsadili 16.července 1945 čeští partyzáni a stejně tak komisaři obsadili obecní úřad.Také 

račínská škola byla v té době obsazena českými partyzány.Jiţ následujícího dne byli maďarští 

ţenisté odsunuti pod silnou ostrahou. 

 Dne 20.července zahájili partyzáni velkou zatýkací akci po celé farnosti, bez vyšetřování 

a zjišťování byli zatčení zavřeni do sklepů v nové škole, kde byli těţce týráni před svým 

transportem do vězení a táborů. 

 Po ţních v roce 1945 přicházeli jiţ běţně Češi, většinou dělníci z českých statků, kteří zde 

měli být usídleni, k prohlídce dvorů, v této době s plnými stájemi a stodolami.Později sem byli 

přivezeni za stejným účelem i Slováci. 

 Odsun německého obyvatelstva z farnosti Dolní Vltavice započal 27.března 1946 a to tak, 

ţe bez jakéhokoliv předchozího oznámení museli vybraní obyvatelé být během hodiny připraveni 

s 30 kg zavazadlem, které bylo převáţeno, k odjezdu.Přesun byl prováděn na ţebřinových vozech 

na nádraţí do Černé pod silnou partyzánskou stráţí.Odsun byl ukončen v říjnu 1946.Jiţ 

v polovině března 1946 se sem stěhovali Slováci. 

  

 

 

 

 

H   i   s   t   o   r   i   e          d   o  m   ů       -       s  t  a  v     1  9  4  5   /   4   6. 

 
Dům  č. 1     Domovní jméno:Fara 
 

Následkem amerického dělostřeleckého ostřelování obce v květnu 1945 vyhořela fara do 

základů.Všechny matriky, které obsahovaly zápisy o křtech, svatbách a úmrtích a byly vedeny od 

roku 1632, shořely.Podle starých listin byla jiţ fara plánována a postavena při zaloţení Dolní 

Vltavice.Západně od obce byly farní pozemky o výměře asi 6,2 ha. 

 

Dům  č.2     Domovní jméno: Stará škola 

 

Budova byla postavena na obecním pozemku jiţ jako škola, lze mít ale zato, ţe budova je stará 

několik staletí.Uprostřed 18.století bylo na budovu přistavěno poschodí, aby bylo moţno 

vyučovat ve škole co nejvíc dětí, přitom část dětí byla vyučována v soukromých domech.Ve 

válečném roce 1916 koupil budovu tehdejší starosta Josef Mayer s pozemkem o rozloze 1,6 ha.         
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Dům  č.3     Domovní jméno:Kráječ masa, Kostelník    

 

Majitel Josef Watzl, narozen 12.7.1911 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Aloisia rozená Pröll roku 

1912 v Dolní Vltavici. 

Otec Josef Watzl, narozen 31.1.1870 v Dolní Vltavici, jeho manţelka rozená Zaunmüller, 

narozená 11.11.1869 v Kyselově v Luţním mlýně. 

Dům byl postaven po třicetileté válce mezi roky 1650 aţ 1660 Danielem Ratschlägerem, který 

pocházel z Radslavi č.2 / Maxl/; tkadlec Georg Ratschläger koupil dům č.6 / Schuaster/ 

v Radslavi.Jako kolonisté jsou prokázáni Radschlägerové v Nové Peci a jinde.Výměra pozemku 

8,0 ha. 

 

Dům  č.4     Domovní jméno: Jogl 

 

Majitel Josef Schwarzbauer, narozený 7.11. 1885 v Boleticích, jeho manţelka Anna, rozená 

Winkler, narozená 26.1.1886 v Dolní Vltavici. 

Otec manţelky, Josef Winkler, narozený 16.7. 1852 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Maria, 

rozená Köchl, narozená 18.10.1853 v Radslavi. 

Dědeček mamţelky: Johann Winkler, narozený 23.12.1794 v Dolní Vltavici, jeho manţelka 

Theresia, rozená Reischl, narozená 26.11.1813 v Hodňově. 

Pradědeček manţelky: Johann Winkler, narozený 14.6.1756 v Dolní Vltavici, jeho manţelka 

Maria Agnes, rozená Mayer, narozená 11.4.1761 v Dolní Vltavici č.14. 

Jiţ krátce po skončení 30 ti leté války se objevuje v letech 1652 aţ 1689 Jakob Winkler jako 

majitel domu č.4, po něm dostal dům téţ jméno Jogl.V nepřerušené řadě zůstávají Winklerové 

majiteli tohoto domu, kdyţ ale jediný muţský dědic Josef Winkler padl v roce 1914 v Srbsku, 

přešlo dědictví na ţenskou linii na Annu Winkler.Dům patří k 15 zakladatelským 

domům.Výměra pozemku 41,71 ha. 

 

Dům  č.5     Domovní jméno: Pfeffer 

 

Majitelkou byla Margarethe Müller, narozená kolem roku 1875 v Dolní Vltavici. 

V roce 1785 byl majitelem tohoto domu A.Müller z Benešova nad Černou.Přestoţe to není 

písemně prokázáno byl, podle ústního podání, tento dům měšťanským pivovarem.Rozsáhlá 

sklepní klenutí, která sahala pravděpodobně dříve aţ na hlavní silnici, byla v 19.století 

zasypána.Uzavření provozu v pivovaře lze povaţovat za důsledek roţmberského nařízení po 

zaloţení pivovaru v Černé v roce 1568, které neponechávalo jiné pivovary v provozu. Podle 

dalšího ústního podání byl v tomto domě umístěn královský a následně zlatokorunský mýtní 

úřad, z toho můţeme usuzovat, ţe tehdy brod přes Vltavu vedl na zahradu tohoto domu.Dům je 

počítán k 15 zakladatelským domům v obci.Výměra pozemků 6,09 ha. 

 

Dům  č.6     Domovní jméno: Reidinger Häusl 

 

Dům vznikl rozdělením dědictví domu č.61, majitel Fritz Brosch, narozený 7.8.1878 v Dolní 

Vltavici,jeho manţelka Franziska, rozená Motschko, narozená 22.2.1883 v Dolní 

Vltavici.Spolumajitel Adolf Schilhansl a jeho manţelka Anna, rozená Tussetschläger.Dům stojí 

určitě na bývalém pozemku od domu č.5 a mohl patřit, vedle zakladatelských domů k nejstarším 

objektům v Dolní Vltavici.V roce 1665 vlastnil dům ještě výčepní právo a patřil Johannovi 

Winklerovi.Tento si otevřel ale řeznictví a vedl na tehdejší dobu rozsáhlý obchod s dobytkem se 

sousedním Rakouskem. 

Po Winklerovi patřil dům jeho zeťovi, obchodníkovi se solí, Johannovi Payerovi z domu č.27 / 

Hofner-Häusl/. 
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V roce 1880 získal dům otec Francizky Brosch, Johann Motschko, narozený 10.5.1850 ve Zmirči 

a otevřel zde kovárnu, kdyţ předtím dům přestavbou rozšířil.Jeho bratr provozoval v témţe domě 

bednářství a jeho syn obchod se smíšeným zboţím.Kovárnu vedl aţ do konce války Eduard 

Brosch, narozený 24.1.1908 v Dolní Vltavici.Výměra pozemku 2,5 ha. 

 

Dům  č.7     Domovní jméno: pastýřský domek 

 

Majitel JaroslavBerkovec, narozený okolo 1878.Tento se hlásil jako jediný obyvatel k české 

národnosti a nebyl odsunut.U tohoto domku se jedná o jeden z pastýřských domků uváděných při 

zaloţení obce.Bez pozemků. 

 

Dům  č.8     Domovní jméno: Dolejší Leichtner 

 

Majitel Franz Leichtner, narozený 3.2.1890 v Dolní Vltavici v č.8, jeho manţelka Franziska 

rozená Koller, narozená 19.8.1888 v Bliţné. 

Otec Adalbert Leichtner, narozený 1850 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Maria, narozená 1848 

v Dolní Vltavici. 

Obchodník s plátnem a řezník Sebastian Wimberger postavil dům 22.11.1709 za 120 kop.Kdyţ 

v roce 1737 zemřel, zanechal svým dědicům na tehdejší dobu pozoruhodné jmění 416 kop, 40 

grošů a 5 denárů.Tato částka odpovídala v té době ceně velkého selského dvora.Viditelný úspěch 

o čilém a zisk přinášejícím obchodě s Rakouskem na brodě přes Vltavu.Výměra pozemků 13,0 

ha. 

 

Dům  č.9     Domovní jméno: Bernhartl 

 

Majitel Josef Winkler, narozený 16.3.1872 v Dolní Vltavici a jeho manţelka Anna, rozená 

Scheschy, narozená 6.6.1884 v Dolní Vltavici č.25. 

Otec Josef Winkler, narozený 12.3.1832 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Mariane, rozená Watzl, 

narozená 27.1.1838 v Dolní Vltavici č.21, dcera tkalcovského mistra. 

Děd Adalbert Winkler, narozený 22.4,1785 v Dolní Vltavici, tkalcovský mistr, manţelka Sophie, 

rozená Watzl, narozená 7.5.1795 v Dolní Vltavici, dcera tkalcovského mistra. 

Po smrti Adalberta Winklera dne 2.10.1860, objevuje se jako dědic Johann Watzl, tkalcovský 

mistr narozený 8.1.1798 v Dolní Vltavici č.21 a manţelka Margareta, rozená Pable, narozená 

9.7.1800 v Bliţší Lhotě-Pranglovy Dvory.Johann Winkler, narozený 10.5.1759 v Dolní Vltavici 

č.4 a jeho manţelka Maria Agnes, rozená Mayer, narozená 11.4.1761 v Dolní Vltavici č.15. 

Dům byl postaven Kasparem Preitschopfem z Bliţné v listopadu 1709 za 120 kop.Výměra 

pozemků 9,5 ha. 

 

Dům  č.10     Domovní jméno: Kovář. 

 

Majitel Josef Fischer, narozený 3.1.1872 v Baureith v Horním Rakousku, jeho ţeny: 1.Katharine, 

rozená Haas, narozená 23.4.1875 v Dolní Vltavici č.10; 2. Anna, rozená Watzl, narozená 

23.9.1880 v Radslavi č.10. 

Přiţeněním převzal Josef Fischer kovárnu v roce 1898.Jak jiţ bylo vzpomenuto na jiném místě, 

jedná se o dům, který jiţ dlouho před zaloţením Dolní Vltavice stál jako mostní ubytovna.Podle 

jedné zachovalé listiny jsou prokázáni předchozí majitelé aţ do roku 1609.Potom získal dům 

v letech 1609/10 od obce doposud provozovanou kovárnu Georg Khefer s 1 korcem a ¾ 

pozemku za 85 kop, 42 grošů a 5 denárů. 

1609-1629  Georg Khefer                     1629 – 1670 syn Peter Khefer 

dále je jmenován jako jeho nástupce: 
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1708-1743 Heinrich Khefer, narozený 9.7.1680 v Dolní Vltavici se svou manţelkou Susannou, 

rozenou Breischopf, narozenou 30.7 1685 v Radslavi, sezdaní v roce 1708. 

1743-1785 Andreas Khefer, narozený 1717 v Dolní Vltavici s manţelkou Helenou, rozenou 

Breitschopf, narozenou 24.5 1723 v Dolní Vltavici, sezdaní 24.11.1743. 

                   Anton  Khefer, narozený 7.1.1761 v Dolní Vltavici s manţelkou Theresií, rozenou 

Mugrauer, narozenou 6.9.1767 v Bliţné, sezdaní 29.5.1785. 

Není známo, zda syn Antona Khefera a sice Anton , narozený 10.7.1788 v Dolní Vltavici 

kovárnu převzal a kdy.V roce 1819 se objevuje Johann Khefer jako majitel domu č.1 v Bliţné 

„Altrichter―.Jako syn Johanna Khefera se objevuje potom Josef Khefer se svou ţenou Mariannou, 

rozenou Studener, jako majitel domu č.10 v Bliţné / Machtl/. 

1873  Franz a Magdalene Bemberger jsou majitelé kovárny v Dolní Vltavici č.10. 

1873 – 1898  Johann Haas, narozený 5.5.1840 v Horní Borkové č.2 ( kovárna) se svou ţenou 

Marií, rozenou Pinsker, narozenou 19.1.1847 v Dolní Pestřici č.6, sezdaní 9.6.1873. 

Od roku 1898 v majetku Josefa Fischera.Výměra pozemků 6,8 ha. 

 

Dům  č.11     Domovní jméno: Kolářův domek. 

 

Majitel Adolf Springer, narozený 1.11.1899 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Maria, rozená 

Bernreiter, narozená v roce 1901. 

Otec Johann Springer, narozený 9.6.1873 v Dolní Vltavici. 

Dům prodala, jako zcela přestárlý, vltavinská obec 29.3.1692 za 100 kop jednomu 

Springerovi.Tento dům opět zcela znovu přestavěl, výhodně poloţený dům u brodu přes Vltavu 

na staré soumarské cestě a přímé sousedství s kovárnou dávají tušit, ţe stáří domu sahá daleko 

před zaloţení obce.Výměra pozemku 2,01 ha. 

 

Dům  č.12     Domovní jméno: Domek tesařského mistra. 

 

Majitel Josef Ernecker, narozený 23.2.1909 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Hermine, rozená 

Pröll, narozená 6.8.1917 v Dolní Vltavici č.20. 

Otec Josef Ernecker, narozený 27.8.1871 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Maria, rozená Pilat, 

narozená 1874 v Dolní Borkové č.22. 

Dne 6.4.1689 koupil tkadlec a obchodník Johannes Payer dům za 180 kop.Potom přešel dům do 

vlastnictví jednoho tesařského mistra, jehoţ jméno není známo.Výměra pozemků 6,5 ha. 

 

Dům  č.13     Domovní jméno: Matyášův domek. 

 

Majitel Wenzel Grill, narozený 2.7.1879 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Aloisia, rozená 

Märzinger, narozená 2.9.1882 v Dolní Vltavici. 

Otec Mathias Grill, narozený 21.1.1850 v Dolní Vltavici. 

Domek byl postaven v roce 1716 na pozemku Thomase Springera č.14, jako obytný dům a mýtní 

kancelář tehdejšího celního přednosty, jehoţ jméno není známo.Výměra pozemku 2,6 ha. 

 

Dům  č.14     Domovní jméno:Hannes. 

 

Majitel Franz Kefer, narozený 28.11.1893 v Bliţné č.10, přiţeněním ke vdově Albine, rozené 

Zierlinger, ovdovělé Mugrauer, narozené 23.3.1897 v Radslavi.Franz Mugrauer narozený 

13.6.1893 v Dolní Vltavici č.14. 

Otec Franz Mugrauer narozený 13.3.1859 v Dolní Vltavici č.14, jeho manţelka Anna, rozená 

Winkelbauer, narozená 30.8.1868 v Jamách. 
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Johann Mugrauer, narozený 1.7.1834 v Mokré, jeho manţelka Maria, rozená Hofer v Dolní 

Vltavici. 

Jako dědic měl být pohřešovaný Erich Mugrauer.Po 30 ti leté válce se objevuje jako majitel 

Richard Springer.Na domě bylo výčepní právo a dům patřil k 15 zakladatelským domům.Výměra 

pozemků 22 ha. 

 

Dům  č.15     Domovní jméno: Moar. 

 

Majitel Josef Mayer, narozený 5.9.1909 v Dolní Vltavici, pohřešovaný od května 1945. 

Otec Josef Mayer, narozený 3.9.1870 v Dolní Vltavici č.15, jeho manţelka Maria, rozená Payer, 

narozená 4.2.1872 v Kyselově č.11. 

Děd Matthäus Mayer, narozen 24.8.1833 v Dolní Vltavici č.15, jeho manţelka Theresia, rozená 

Macho, narozená 11.2.1846 v Křenově č.8. 

Praděd Johann Michael Mayer, narozen 26.12.1793 v Dolní Vltavici č.15, jeho manţelka Eva, 

rozená Miesauer, narozená 17.2.1800 v Kyselově č.17. 

Dům se objevuje jiţ v roce 1647 v majetku Tobiase Mayera a zůstal v jedné generaci v jeho 

majetku aţ do vyhnání.Pouze v roce 1702 se oţenil Hans Georg Hernle z Budějovic s vdovou 

Mayerovou.Ale jiţ v roce 1720 následovali opět Mayerové.Dům vlastnil výčepnická práva a 

patřil k 15 zakladatelským domům.Výměra pozemků 42 ha. 

 

Dům  č.16     Domovní jméno: Kreypl. 

 

Majitel Johann Payer, narozený 29.2.1884 v Dolní Vltavici č.16, jeho manţelka Albine, rozená 

Köchl, narozená 9.11.1895 v Radslavi č.1. 

Otec Franz Payer, narozený 30.11.1835 v Dolní Vltavici č.16, jeho manţelka Aloisia, rozená 

Wenzl, narozená 4.5.1851 v Jamách č.1. 

Děd Johann Payer, narozený 2.11.1799 v Dolní Vltavici č.16, jeho manţelka Maria, rozená 

Watzl, narozená 19.3.1816 v Bliţné č.4. 

Praděd Franz Payer, narozený 16.3.1764 v Dolní Vltavici č.16, jeho manţelka Maria, rozená 

Saumer, narozená 7.8.1766 v Dolní Vltavici. 

Johannes Payer, narozený 17.7.1722 v Dolní Vltavici č.16, jeho manţelka Margarethe, rozená 

Payer, narozená 5.6.1726 v Kyselově č.2. 

Bernhardt Payer, narozený 11.8.1691 v Dolní Vltavici č.16, jeho manţelka Agathe, rozená Fink 

z Černé. 

V roce 1701 je uváděn jako majitel tkalcovský tovaryš Matthias Payer; dům převzal v roce 1680 

tkadlec Georg Payer.V roce 1647 byl majitelem domu tkadlec Tobias Payer.Mezi rokem 1620 aţ 

1647 se oţenil s vdovou Afrou Payer Urban Kreypl z Radslavi, který se ujal dvora a výchovy 

nevlastního syna Tobiase Payera.Potom následovali opět Payerové v uzavřené generaci aţ do 

vyhnání.Dům patřil k 15 zakladatelským domům.Výměra pozemku 36,16 ha. 

 

Dům  č.17     Domovní jméno: Söllner. 

 

Majitel Josef Mugrauer, narozený 17.3.1873 v Dolní Vltavici č.14, jeho manţelka Emma, rozená 

Wipplinger, narozená 1877 ve Frymburku. Josef Mugrauer zdědil dům po bezdětných manţelích 

Trautner. 

V letech 1655 aţ 1700 se objevuje jako majitel Christoph Münich.Podle kupního potvrzení ze 

dne 11.7.1761, koupili občané z Vltavice od poddaného kláštera Schlägl Paula Söllnera louku 

v Kozí Stráni; jmenovali se Jakob Söllner a Johann Payer.Zde se můţe jednat pouze o majitele 

obou domů č.16 a č.17.Výměra pozemků 17,45 ha. 
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Dům  č.18     Domovní jméno:Stifter. 

 

Majitel Josef Stifter, narozený 2.1.1901 v Dolní Vltavici č.18, jeho manţelka Maria, rozená 

Jungbauer,narozená v roce 1904 v Pestřici. 

Otec Franz Stifter narozený 20.3.1869 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Katharina, rozená 

Winkler, narozená v roce 1870 v Dolní Vltavici. 

Po roce 1650 se objevuje jako majitel Georg Winkler.Dům měl výčepní právo a patřil k 15 

zakladatelským domům.Výměra pozemků 23,09 ha. 

 

Dům  č.19     Domovní jméno: Lieberwein-Saumer Toni. 

 

Majitel Alois Saumer, narozený 8.7.1889 v Dolní Vltavici č.19, jeho manţelka Karoline, rozená 

Pfosser, narozená 14.11.1893 v Kyselově č.5. 

Otec Anton Saumer, narozený 10.5.1845 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Josefa, rozená Brunner, 

narozená 28.12.1861 v Dolní Vltavici č.25. 

Dům byl postaven na pozemku od č.20, postavil ho r.1658 tkadlec a obchodník s plátnem 

Lieberwein a byl jeho majitelem do roku 1841.Lieberweinové pochází z Horní Plané a vedle 

rozsáhlého obchodu s plátnem, prováděli školní výuku v Dolní Vltavici po 118 let.K výuce si 

drţeli učitelské pomocníky.Výměra pozemků 8,47 ha. 

 

Dům  č.20     Domovní jméno: Saumer ( = soumar – p.p.) 

 

Majitel Franz Stifter, narozený 7.12.1909 v Dolní Vltavici č.19, přiţenil se na dům s Annou, 

rozenou Pröll, narozenou v roce 1911 v Dolní Vltavici č.20. 

Otec Rudolf Pröll, narozený 7.7.1872 v Kovářově, jeho manţelka Theresia, rozená Löffler, 

narozená 21.9.1878 v Posudově. 

Děd Albert Pröll, narozený 23.4.1832 v Kovářově, jeho manţelka Anna, rozená Friedl, narozená 

15.1.1832 v Posudově. 

Po 30 ti leté válce se objevuje jako majitel Hans Ballinger.Dům patří k 15 zakladatelským 

domům a domovní jméno „Soumar― ukazuje na čilou soumarskou a přípřeţní činnost.Výměra 

pozemků 17,24 ha. 

 

Dům  č.21     Domovní jméno: Deutsch. 

 

Majitel Adolf Wolfschläger, narozený 5.12.1902 v Dolní Vltavici č.21, jeho manţelka Maria, 

rozená Pröll, narozená 24.8.1908 v Dolní Vltavici č.20. 

Otec Josef Wolfschläger, narozený 4.2.1865 v Dolní Vltavici č.21, jeho manţelka Maria, rozená 

Haas, narozená 16.6.1873 v Dolní Vltavici č.10. 

Protoţe neznáme ţádného majitele po 30 ti leté válce, můţeme mít zato, ţe dům je jiţ dlouho 

v majetku Wolfschlägerů.Výměra pozemků 24,35 ha. 

 

Dům  č.22     Domovní jméno:Hauswert-Schuster-Obecní dům. 

 

Od 14.2.1673 je jako majitel domu uváděn Christoph Winkler, který postavil dům na pozemku od 

domu č.21 za 190 kop grošů.Winkler pocházel z domu č.4 a nelze zjistit, kdy dům přešel do 

majetku obce. 
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Dům  č.23     Domovní jméno: Hannes-Greger. 

 

Majitel Adolf Studener, narozený 28.5.1905 v Dolní Vltavici č.23, jeho manţelka Rosa, rozená 

Watzl, narozená 11.4.1907 v Radslavi č.10. 

Otec Johann Studener, narozený 19.2.1860 v Kozí Stráni, jeho manţelky: 1) Maria Theresia, 

rozená Weiss, narozená 27.10 1856 v Zátoni; 2) Aloisia, rozená Mugrauer, narozená 27.10.1877 

v Dolní Vltavici č.14. 

Před převzetím domu Studenery byl tento majetkem Mathiase Pfeffera a jeho manţelky 

Kathariny, rozené Winkler.Protoţe toto manţelství bylo bezdětné, zdědila dům neteř Maria 

Theresia Weiss ze Zátoně.Dům patří k 15 ti zakladatelským domům.Výměra pozemků 25,78 ha. 

 

Dům  č.24     Domovní jméno: Oberer Leichtner. 

 

Majitel Josef Leichtner, narozený 28.8.1901 v Dolní Vltavici č.24, jeho manţelka Maria, rozená 

Maier, narozená 1903 v Mýtince u Frymburka. 

Otec Josef Leichtner, narozený 20.2.1865 v Dolní Vltavici a jeho manţelka Maria z Kobylnice u 

Frymburka. 

Okolo roku 1880 byl majitelem bratr Josefův Franz Leichtner se svou manţelkou, která 

pocházela z Hodňova.Kdyţ tento brzo zemřel, odstěhovala se manţelka se synem Antonem do 

Hodňova a koupila tam dům „Böhmhaus―.Její švagr Josef koupil otcovský dům.Původně musel 

mít dům na tehdejší poměry velké pozemky, protoţe velké klenuté stáje svědčí o velkém chovu 

dobytka.Aby dal Josef kupní sumu dohromady, musel prodat větší mnoţství pozemků.Zbylá 

výměra pozemků 21,93 ha. 

 

Dům  č.25     Domovní jméno: Bovenzl. 

 

Majitel Josef Polland, narozený 17.1.1905 v Grosspropitzreith, jeho manţelka Maria, rozená 

Wurdak, narozená 6.9.1906 v Uschau. 

Polland koupil dům v roce 1932 od Franze Kindermanna, narozeného  1868 v Dolní 

Vltavici.Jako další majitelé domu se objevují: Wenzel Brunner, narozený 24.9.1928 v Bliţné 

č.8.,zemřel 15.1.1885 a jeho manţelka Eva, rozená Watzl, narozená 23.12.1832 v Pestřici, 

zemřela 18.6.1870. 

Po 30 ti leté válce byl zničený dům postaven obchodníkem Paulem Pfefferem.Po těţkém úrazu 

velice brzo zchudnul a musel dům prodat.Výměra pozemků 24,0 ha. 

 

Dům  č.26     Domovní jméno: Stiny. 

 

Majitel Adolf Watzl, narozený 26.1.1896 v Dolní Vltavici č.26, jeho manţelka Eleonora, rozená 

Zückert, narozená 1894 v Dürnhof. 

Matka Katharina Watzl/Stifter, rozená Mayer, narozená 16.4.1865 v Dolní Vltavici, její manţelé: 

1. Josef Watzl z Kozí Stráně a 2. Karl Stifter z Dolní Vltavice č.18. 

Babička Josefa, rozená Pfeffer, narozená 18.1.1832 v Dolní Vltavici č.26, její manţel Franz 

Mayer, narozený 14.7.1828 v Dolní Vltavici č.15. 

Praděd Raymund Pfeffer narozený 25.7.1791 v Dolní Vltavici č.26, jeho manţelka Marion, 

rozená Bartl, narozená 22.3.1795 v Radslavi č.9. 

Josef Pfeffer s manţelkou Katharinou, rozenou Mayer. 

Matthias Pfeffer. 

Dům je v majetku Thomase Pfeffera po 30 ti leté válce.Protoţe po Raymondovi Pfefferovi se 

nenarodil ţádný muţský potomek, bylo dědictví v drţení ţenskou generací Pfefferů.Podle pověsti 

proklela jedna cigánka rodinu tak,aby se jí nenarodil ţádný muţský potomek.Kdyţ k tomu došlo, 
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postavila rodina na pěkném viditelném místě krásnou, dobře vybavenou kapličku.Výměra 

pozemků 45 ha. 

 

Dům   č.27     Domovní jméno: Hofner-Häusl. 

 

Majitel Ferdinand Brunner – viz dům č.28. 

Na pozemku od č.28 postavil za 112 kop dům 10.5.1662 Georg Payer.V domě bývalo hrnčířství/ 

Hofnerei/ nebo obchod s tímto zboţím, později zde bylo truhlářství a aţ do vyhnání pekařství. 

 

Dům  č.28     Domovní jméno: Kari. 

 

Majitel Ferdinand Brunner, narozený 23.8.1908 v Dolní Vltavici – svobodný. 

Otec Franz Brunner, narozený 2.10.1872 v Radslavi č.2, jeho manţelka Anna, rozená Grill, 

narozená 25.7.1880 v Posudově.Předchozím majitelem byl tehdejší starosta Kaspar Lachowitzer 

z Mechového mlýna v Kyselově.Kdyţ náhle v roce 1892 zemřel a nezanechal dědice, přešel dvůr 

na příbuznou Annu Grill.Výměra pozemků 26,0 ha. 

 

Dům  č.29     Domovní jméno: Watzl. 

 

Majitel Franz Scheschy/, narozen 2.11.1869 v Dolní Vltavici č.29, data jeho manţelky nejsou 

známa. 

Dům v roce 1945 úplně vyhořel, ale byl do vyhnání znovu postaven.Výměra pozemků 20,62 ha. 

 

Dům  č.30     Domovní jméno: Meintl. 

 

Majitel Josef Lindorfer, narozený 14.3. 1896 v Pestřici, jeho manţelka Franziska, rozená 

Brunner, narozená 1896 v Pestřici. 

Dům byl zakoupen Heinrichem Stadlingerem, který provozoval výrobu cementových cihel, 

v roce 1925 a později prodán Lindorferovi.Výstavba nebo přestavba domu mohla být provedena 

okolo roku 1894.Výměra pozemku 1,82 ha. 

 

Dům  č.31     Domovní jméno: Hegerschneider. 

 

Majitel Josef Winkler narozený 19.3.1889 v Dolní Vltavici č.31, jeho manţelka Anna narozená 

1891 ve Ţlábku. 

Toto je jeden ze dvou pastýřských domků, které jsou jiţ uváděny při zaloţení obce.Pro 

zchátralost byl starý, částečně ještě z dřevěných dílů postavený dům, zbourán a v letech 1930/32 

znovu postaven. 

 

Dům  č.32     Domovní jméno: Wosser-Korl( vodní Karel-p.p.) 

 

Majitel Karl Payer, narozený 1874 v Dolní Vltavici č.32. 

Dcera Aloisia Hirsch, rozená Payer, narozená 1.11.1901 v Dolní Vltavici č.32, její manţel Johann 

Hirsch, narozený 23.6.1906 v Černé-Hůrce.Bez muţských potomků přešel po ţenské linii na 

Hirsche.Dne 11.4.1810 získal dům Franz Payer od obce Dolní Vltavice za 500 zlatých a nové 

měšťanské právo.Částku zaplatil hotově.Protoţe byl dům obecním majetkem, lze mít zato, ţe 

dříve slouţil jako pastýřský domek. 
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Dům  č.33     Domovní jméno: Fleischhacker/ řezník – p.p./ 

 

Majitelka Kamilla Watzl, rozená Müller, narozená 28.10.1893 v Kyselově č.1, její zemřelý 

manţel Adolf Watzl, narozený 1879 v Dolní Vltavici č.33.Dům mohl být postaven v letech 

1750/60, při vyhození vltavského mostu do vzduchu v květnu 1945 utrpěl dům velké 

škody.Výměra pozemku 5,0 ha. 

 

Dům  č.34     Domovní jméno: Staners. 

 

Majitelka Gabriele Spitzl, narozená 1896 ve dvoře Jestřábí. 

Dům byl v majetku Stanislava a později Václava Spitzenbergera.Po desetiletí zde býval obchod 

se smíšeným zboţím.Dům mohl být postaven v letech 1780/90. 

 

Dům  č.35     Domovní jméno: Bader-Postmeister. 

 

Majitel Johann Watzl, narozený 26.1.1874 v Dolní Vltavici č.33, jeho manţelka Anna, narozená 

1880 v Nových Hradech. 

Dům byl postaven okolo roku 1838 tehdejším lazebníkem Dr.Karlem Broschem, původem 

z Krumlova.Obě dcery Broschovy, Maria a Franziska prodaly dům v roce 1912 Johannovi 

Watzlovi.V domě byl po dlouhá léta umístěn poštovní úřad, který vedla manţelka Johanna 

Watzla. 

 

Dům  č.36     Domovní jméno: Schläger-Michel. 

 

Majitel Josef Winkler, narozený 30.11.1894 v Dolní Vltavici č.36, krejčovský mistr,jeho 

manţelka Aloisia, rozená Jungbauer, narozená 4.7.1898 v Květušíně. 

Otec Paul Winkler, narozený 8.1.1864 v Dolní Vltavici č.36, jeho manţelka Katharina, rozená 

Pöschl, narozená 12.9.1869 v Horní Borkové. 

Děd Michael Winkler, narozený 26.7.1829 v Dolní Vltavici č.29, jeho manţelka Franziska, 

rozená Karkosch, narozená 12.3.1833. 

Praděd Johann Winkler narozený 25.5.1806 V Dolní Vltavici č.24, jeho manţelka Anna, rozená 

Schläger, narozená v Dolní Vltavici č.29. 

Josef Winkler narozený 1.3.1770 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Theresia, rozená Berwolfinger. 

Mathias Winkler a Maria jeho ţena – bez bliţších údajů. 

Kaspar Winkler, narozený 9.2.1684 v Dolní Vltavici, jeho ţena Justina, rozená Schmidtschläger 

v Kyselově, bez bliţších údajů. 

Otec Justiny, Matthias Schmidtschläger z Kyselova.Protoţe v různých listinách je jmenován také 

Jakob Winkler z č.4, je jisté, ţe se jedná o potomky Winklerů z domu č.4. 

Dům byl postaven v roce 1840 Michaelem Winklerem.Výměra pozemku 5,0 ha. 

 

Dům  č.37     Domovní jméno: Heger. ( hajný – p.p.) 

 

Dům postavil klášter Vyšší Brod jako sluţební byt pro lesního hajného.Lesní území na katastru 

obce Dolní Vltavice bylo klášteru přiřknuto po sporu mezi kláštery Zlatá Koruna a Vyšší Brod 

v roce 1375.Domu bychom mohli přisoudit vysoké stáří. 

 

Dům  č.38     Domovní jméno: Hoferhäusl. 

 

Majitel Adolf Studener, narozený 26.10.1904 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Franziska, rozená 

Sommer, narozená 7.8.1905 v Dolní Vltavici. 
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Dům byl předtím ve vlastnictví dcery Marie, tesařského mistra Hofera, který dům postavil na 

přelomu století.Výměra pozemku 2,23 ha. 

 

Dům  č.39 Domovní jméno: Schlossehäusl-Bäckerei(zámečníkův domek-pekařství-p.p.) 

 

Majitel Erhard Preitschopf, narozený 8.1.1896 v Hořicích, jeho manţelka Maria, rozená 

Ziehfreund, narozená 1898 ve Chvalšinách, provozovali pekařství. 

Dům postavil okolo roku 1875 Johann Hofer a zařídil zde zámečnictví.Výměra pozemku 1,5 ha. 

 

Dům č.40   Domovní jméno: Alter Oberlehrer ( starý nadučitel – p.p.) 

 

Majitelky Josefa a Anna Mathe, narozené v letech 1885/90 v Dolní Vltavici – svobodné. 

Dům byl postaven v roce 1890 jako místo odpočinku nadučitele Mathe.Výměra pozemku 1,33 

ha. 

 

Dům  č.41     Domovní jméno: Merzinger. 

 

Majitel Adolf Blechinger, narozený 29.11.1889 v Dolní Borkové, jeho manţelka Maria, rozená 

Märzinger, narozená 11.12.1892 v Kyselově.Přiţeněním ke dceři Marii, která byla dědičkou po 

otci Johannu Märzingerovi, přešel dům do vlastnictví Blechingerů.Dům byl postaven na přelomu 

století Johannem Märzingerem na pozemku, který patřil k domu Leichtnerů.Výměra pozemku 5,2 

ha. 

 

Dům  č.42     Domovní jméno: Nová škola. 

 

Škola byla postavena v roce 1892, v roce 1913 byla budova rozšířena o 2 školní místnosti a byt 

pro nadučitele. 

 

Dům  č.43     Domovní jméno: David. 

 

Majitel Jordan Wagner, narozený 1889 v Dolní Vltavici č.43, jeho manţelka Maria, rozená 

Erhard, narozená 1892. 

Otec David Wagner, narozený 1860 v Dolní Vltavici.Výměra pozemků 6,25 ha. 

 

Dům  č.44     Domovní jméno: Gronet-Bauer. 

 

Majitel Alois Richter, narozený 28.3.1904, jeho manţelka Maria, rozená Irrsiegler, narozená 

1906.Dům postavil na přelomu století J.Jungbauer.Výměra pozemku 1,6 ha. 

 

Dům  č.45     Domovní jméno: Kou. 

 

Majitel Adolf Koch, narozený 24.4.1905 v Dolní Vltavici č.45, jeho manţelka Maria, rozená 

Watzl, narozená 25.2.1912 v Radslavi č.10. 

Otec Franz Koch, narozený 1864 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Anna, rozená Fuchs, narozená 

1870 v Horní Borkové. 

Děd Johann Koch, narozený v Dolní Vltavici se svou manţelkou Barbarou, rozenou 

Scherhaufer.Dům postavil Franz Koch.Výměra pozemků 5,0 ha. 
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Dům  č.46    Domovní jméno: Häusl Toni ( Toniho domek-p.p.) 

 

Franz Kölbl, narozený 5.8.1908, jeho manţelka Franziska, rozená Mayer, narozená 1913 v Dolní 

Vltavici. 

Její otec Anton Mayer, narozený 1878 v Dolní Vltavici č.46.Bez muţských dědiců přešel dům na 

Franze Kölbla.Dům byl postaven jiţ v roce 1787, byl ale pro zchátralost zbourán a znovu 

postaven.V roce 1787 byla pohraniční a celní stráţ posílena ze čtyř na šest muţů a protoţe staré 

pastýřské domky nestačily k jejich ubytování, byl postaven tento dům.Výměra pozemku 3,0 ha. 

 

Dům  č.47     Domovní jméno: Stadlbau. 

 

Majitel Anton Stadlbauer, narozený 30.12.1882 v Dluhošti, jeho manţelka Josefine, rozená 

Radinger, narozená 25.2.1884 v Německém Rychnově.Jako rozšířená rodina Winkler, tak i 

Stadlbauer přišli z Rakouska, tak je jiţ písemně prokázán Stadlbauer v Dluhošti v roce 1220 a 

další v roce 1341 na dvoře v Roţnově na kaplicku. 

Anton Stadlbauer byl lidový léčitel známý široko daleko i za hranicemi okresu. 

Dům postavil v roce 1901 Ferdinand Scheschy a zakoupen Stadlbauerem v roce 1904.Výměra 

pozemků 15 ha. 

 

Dům  č.48     Domovní jméno: Tischler ( truhlář-p.p) 

 

Majitel Johann Watzl, narozený 1888 v Dolní Vltavici č.48, jeho manţelka Maria, rozená 

Gabriel, narozená 1893 v Kovářově. 

Dům postavil v roce 1903 Franz Watzl, který si zařídil truhlářství.Předčasnou smrtí rodičů přešel 

dům na obě nezletilé dcery Paulu a Marii.Výměra pozemku 5,0 ha. 

 

Dům  č.49      Domovní jméno: Mathe. 

 

Majitel Wenzel Mathe, narozený 4.3.1870 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Katharina, narozená 

9.11.1875 v Horní Borkové, rozená Hable. 

Dům byl postaven v roce 1905 na pozemku od č.3.Výměra pozemku 2,5 ha. 

 

Dům  č.50      Domovní jméno: Sattler( sedlář-p.p.) 

 

Majitel Ferdinand Freudenschuss, narozený 3.10.1895 v Horní Plané, jeho manţelka Maria, 

rozená Mayer, narozená 5.1.1896 v Kyselově. 

Freudenschuss získal dům od dědiců Antona Kosse, který byl pohřešován v první světové válce a 

sice v roce 1922.Dům byl postaven v roce 1904.Výměra pozemku 4,2 ha. 

 

Dům  č.51      Domovní jméno: Schuster (obuvník ). 

 

Majitel Adolf Jungwirth, narozený 6.12.1906 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Paula, rozená 

Ernecker, narozená 14.4.1910 v Horní Borkové. 

Otec Franz Jungwirth, narozený 13.12.1868 v Chlumu č.51, jeho manţelka Agnes, rozená Stark, 

narozená 20.1.1873 v Dolní Vltavici 30. 

Děd Jakob Jungwirth, narozený 8.5.1844 v Chlumu, jeho manţelka Katharina, rozená Reischl, 

narozená 23.9.1844 v Chlumu. 

Děd Ignatz Stark, narozený 8.7.1835 v Dolní Vltavici, obuvník, jeho manţelka Franziska, rozená 

Dolzer, narozená 1.9.1839 v Haslachu, bytem v Dolní Vltavici č.30. 
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Dům  č.52      Domovní jméno: Watzei. 

 

Majitel Adolf Watzl, narozený 16.3.1900 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Franziska, rozená 

Grobauer, narozená 22.2.1900 v Horní Borkové. 

Dům byl postaven na přelomu století hodinářem Kramerem, který sem přišel z Kapliček.Výměra 

pozemku 1,6 ha. 

 

Dům  č.53      Domovní jméno: Lepschy-Gronat. 

 

Majitel Josef Lepschy, narozen 1882 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Maria – víc o ní není 

známo. 

Dům byl postaven v roce 1906 Josefem Lepschym.Výměra pozemku 1,8 ha. 

 

Dům  č.54      Domovní jméno: Animas – Landbaur. 

 

Majitel Franz Watzl, narozený 24.11.1883 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Anna, rozená Mayer, 

narozená 1886 v Dolní Vltavici. 

Dům byl postaven Franzem Watzlem 1909/10 na pozemku od Leichtnera(Landei).Výměra 

pozemku 3,16 ha. 

 

Dům  č.55      Domovní jméno: Wogner (kolář ). 

 

Majitel Adolf Sucko, narozený 1910 v Dolní Vltavici č.55, jeho manţelka Aloisia, rozená Haas, 

narozená 1911 v Horní Borkové. 

Otec Franz Sucko, narozený 1880 v Muckenschlag, jeho manţelka Aloisia, rozená Watzl, 

narozená 1885 v Dolní Vltavici. 

Dům byl postaven v roce 1912 a zřízeno zde kolářství.Výměra pozemku 3,0 ha. 

 

Dům  č.56      Domovní jméno: Mayer-Hans. 

 

Majitel Johann Mayer, narozený 1878 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Anna, rozená Plach, 

narozená 1882 v Hůrce. 

Majitel postavil dům v roce 1913 na pozemku od domu č.24.Výměra pozemku 1,7 ha. 

 

Dům  č.57      Domovní jméno: Uhrmacher( hodinář). 

 

Majitel Josef Studener, narozený 1902 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Mathilde, rozená Bauer, 

narozená 1903 v Hůrce. 

Otec Wenzel Studener, narozený 1871 v Horní Borkové, jeho manţelka Maria, rozená Lepschy, 

narozená 1871 v Dolní Vltavici. 

Otec získal dům v roce 1929 od Ludwiga Kramera, který ho postavil před rokem 1914 na 

pozemku od domu č.17 a provozoval hodinářství.Výměra pozemku 0,55 ha. 

 

Dům  č.58      Domovní jméno: Schlosser (zámečník). 

 

Majitel Adolf Trinkbauer, narozený 1912, jeho manţelka Maria, rozená Hofer, narozená 1914 

v Dolní Vltavici.Otec Franz Hofer, narozený 1876 v Dolní Vltavici.Bez muţských potomků 

přešel dům na dceru Marii a tím na Trinkbauera. 

Dům byl postaven v roce 1914.Výměra pozemků 7,5 ha. 
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Dům  č.59     Domovní jméno: Zimmermeister( tesařský mistr). 

 

Majitel Franz Tussetschläger, narozený 1904 v Dolní Borkové, jeho manţelka Theresia, rozená 

Poferl, narozená 1905 v Pestřici. 

Dům byl postaven 1914 zednickým a tesařským mistrem Gustavem Watzlem z Frymburka.V 

roce 1923 ho koupil R.Hafner z Radslavi a v roce 1930 přešel na manţelský pár 

Tussetschlägerů.Výměra pozemku 3,0 ha. 

 

Dům  č.60      Domovní jméno: Kulnbau. 

 

Majitel Franz Watzl, narozený 24.11.1883 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Franziska, narozená 

1886 v Dolní Vltavici. 

Dům byl postaven na místě bývalého milíře kovárny v č.10.Výměra pozemku 0,30 ha. 

 

Dům  č.61    Domovní jméno: Reidinger-Häusl ( Reidingerův domek). 

 

Majitelka Franziska Brosch, rozená Motschko / viz dům č.6 /.Rozdělením dědictví vzniklo nové 

domovní číslo. 

 

Dům  č.62      Domovní jméno: Scheschy-Wenzel. 

 

Majitel Wenzel Scheschy, narozený 1890 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Pauline, rozená 

Gebhard, narozená 1893. 

Dům byl postaven v roce 1932 na pozemku od domu č.31.Výměra pozemku 0,06 ha. 

 

Dům  č.63      Domovní jméno: Hiasei-Ferdl. 

 

Majitel Ferdinand Scheschy, narozený 1896 v Dolní Vltavici, jeho manţelka Aloisia, rozená 

Watzl, narozená 1898 v Dolní Vltavici. 

Dům byl postaven v roce 1932.Výměra pozemku 0,96 ha. 

 

Dům  č.64      Domovní jméno:Motzn. 

 

Majitel Matthias Pachner, narozený 21.10.1892 v Blatné u Frymburku, jeho manţelka Maria, 

rozená Mugrauer, narozená 9.1.1900 v Dolní Vltavici č.17. 

Dům byl postaven Pachnerem v roce 1933 většinou jím samotným, protoţe byl tesař.Výměra 

pozemku 1,56 ha. 

 

D     o     v   ě     t     e     k. 

 

Na konci druhé světové války bylo v Dolní Vltavici 14 větších a 10 menších sedláků, 2 pekaři, 1 

řezník, 3 hostince, 3 obchody se smíšeným zboţím, 1 sedlář, 2 kováři, 2 krejčí, 2 obuvníci, 1 

obchodník s prasaty a 1 kolář. 

     Podle sčítání lidu z roku 1930 zde bylo 63 domů se 414 obyvateli, z toho bylo 16 Čechů. 
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F      O      T      O      P      Ř      Í      L      O      H       A. 

 

V kronice farní obce Dolní Vltavice, která Dovětkem na této straně končí, je v textu celkem 16 

fotografií.Pouze část z nich je k dispozici jako přímý archivní materiál zaloţený v albech.Ostatní 

fotografie, případně plánky a nákresy, jsem naskenoval a zařadil jako přílohu této 

kroniky.Fotografie jsou řazeny přesně tak, jak jdou za sebou v textu.Mimo to jsou zde uvedeny i 

další fotografie, které mají vztah k Dolní Vltavici v období, které historicky uvedenou obec 

popisuje. 

                                             Kronikář Černé v Pošumaví – ing.František Záhora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ „Dvůr před  Vltavicí― – Boarhof / = Bavorův dvůr /  zaloţený v roce 1332. 
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2/   Pranýř – symbol práva městečka. 

 

 

 

 

 
3/   Kostel s horní částí náměstí. 
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4/   Kostel a nová škola v pozadí. 

 

 

 

 

 

 
5/  Ţelezná obětní zvířata z Dolní Vltavice. 
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    6/   Farní kostel v Dolní Vltavici. 
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7/   Hlavní oltář kostela. 
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8/   Pomník padlých občanů z farnosti Dolní Vltavice 

 v první světové válce 1914 – 1918. 

 

 
9/   Snímek mostu přes Vltavu z roku 1906, pořízený od Dolní Vltavice směrem na 

Kyselov.Vlevo od mostu je vidět kaplička se sochou sv.Jana Nepomuckého, kde byl umístěn po 

řadu let obraz Milostné Panny Marie z Horní Plané. 
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10/   Řada domků před vjezdem na most přes Vltavu v Dolní Vltavici. 

 

 

 

 
11/   Nájezd na most přes Vltavu v Dolní Vltavici od Kyselova. 
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12/   Situační plánek Dolní Vltavice. 
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13/   Hasičská slavnost v roce 1910.Kostel je ještě obehnán silnou obrannou zdí. 

 

 

 

 

 
14/   Pohled na Dolní Vltavici. 
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15/   Další pohled na Dolní Vltavici. 

 

 
16/   Dolní Vltavice . 



 42 

 
17/   Pohlednice z Dolní Vltavice – litografika . 

 
18/   Most přes Vltavu . 
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19/   Další pohled mostu.  

 

 

 

 

 

 

 
20.V Dolní Vltavici v r.1908. 
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21/   Vltavická Madona. 

 

 

 

 

Součástí textu přepisované kroniky jsou snímky č.1 – 15, ostatní jsou z archivních zdrojů. 
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B       L       I       Ž       N       Á. 

 
V roce 1268 je ve zlatokorunské knize listin uváděna jako osídlení na obchodní cestě Netolice – 

Dolní Vltavice – Linec jménem „Na blizmerch―.V urbáři z roku 1445 je označena jako „Blyzny – 

Ekkarzlag―.Jméno pochází z osobního jména Eckard, tedy mýtina Ekkartova.V dalších urbářích 

z roku 1505 je uváděna jako „Blizna – Ekhartsslag―, v roce 1562 „Eckhetsslog―, 1595 „Blyzna – 

Ekatschlog―. V matrice z roku 1632 „Eggetschlag― a daňové „rolce― z roku 1653 „Egetschlag―. 

 Bliţná je nejstarší vesnice farnosti Dolní Vltavice a byla jistě zaloţena, tak jako Dolní 

Vltavice, jiţ před rokem 1268 purkrabím Hirzem z Klingenberku.Otakar II.potvrdil v roce 1268 

platnost darování Hirzem z Klingenberku klášteru Zlatá Koruna a uvedl na této listině všech 13 

stávajících osídlení.Kdyţ ale král Václav II.v roce 1284, císař Karel IV. v roce 1348 a král 

Václav IV.v roce 1384 znovu darovací listinu potvrzovali, nebyly v ní jiţ uvedeny vesnice Bliţná 

a Mladoňov.Mnozí historikové z toho usuzují, ţe v této době byla obě sídliště opuštěná.K této 

domněnce historiků se ale nelze připojit, protoţe v těchto dobách nedocházelo, s vyjímkou 

malých pohraničních potyček mezi českými a rakouskými šlechtici, k váţnějším nepokojům, jsou 

tedy vnější vlivy tak dobře jako vyloučeny.Také rozmíšky Roţmberků s následovníkem Otakara, 

králem Václavem II., se v  té době odehrávaly v prostoru Budějovic a Zlaté Koruny, přičemţ se 

tento boj omezil na opevněná místa, jako hrady a města.Stětí  Roţmberka Záviše z Falkenštejna 

před hradem Hluboká v roce 1290 ostatně tyto rozmíšky ukončilo.Není představitelné, ţe by 

osídlenci po třech desetiletích, poté co provedli nejhrubší a nejtěţší práce při klučení lesa, se 

vzdali takového osídleného místa.Konečně nebyl v této době na důleţité staré soumarské cestě 

nadbytek obdělávatelné půdy.Je tedy jisté, ţe i kdyţ není v uvedených listinách Bliţná uvedena, 

ţe existovala a nebyla opuštěna.Ţe nebyla uváděna v listinách si lze vysvětlit pouze tak, ţe 

královský písař tuto osadu přehlédl při sepisování listiny a další písař tuto chybu převzal.U 

tehdejších písařů, kteří putovali s králem od jednoho hradu ke druhému, takové přehlédnutí nic 

neznamenalo, jak také mnoho událostí bylo zaznamenáno aţ po desítkách let, nebo dokonce 

nebylo zaznamenáno vůbec. 

 Teprve v roce 1445, tedy po husitských válkách, se uvádí v urbáři ze schwarzenberského 

archivu v Krumlově opět vesnice Bliţná.V důsledku husitských válek byla zavedena čeština jako 

jediná úřední řeč.Potom se objevují všechna německá jména obcí ve slovanské formě.Podle 

jména, odvozeného od osobního jména Eckard, lze soudit na to, ţe Bliţná byla zaloţena jako 

hraniční obranná osada, k jejíţ obraně byli povoláni kolonisté. 

 Výhodná poloha obce na staré, hodně pouţívané soumarské cestě nepřinášela pro obec 

pouze výhody, ale vystavovala jí také všem nebezpečím v dobách válek.Četné hraniční šarvátky a 

boje během 30-leté války neušetřily obec před loupeţemi a rabováním.Přestoţe nám nezůstaly 

zachovány podrobnosti, můţeme ze všeobecných událostí vyčíst, ţe mnohý dvůr byl opuštěn pro 

loupeţ, oheň, nemoc a půda nebyla více obdělávána. 

 Kdyţ bylo zlopověstné pasovské vojsko nasazeno v roce 1611 před Prahou na ochranu 

císaře Rudolfa II. a bylo poraţeno, prchalo loupeţíc a rabujíc směrem do jiţních Čech.Zpáteční 

pochod měl být proveden přes vltavinský průsmyk.Aby tomu zabránili, pověřili čeští stavové 

plukovníka Schifera v roce 1611, aby obsadil Dolní Vltavici.K obraně proti prchajícímu vojsku 

byly na Vysoké cestě nasypány valy, které byly ostatně ještě patrné koncem druhé světové 

války.Protoţe byly náspy vzdáleny od Bliţné několik set metrů, obec tím mimořádně trpěla. 

 Průchod četných pluků v 30-ti leté válce nahoru a dolů po mostech, stál obec Bliţnou ty 

největší oběti.Přestoţe mezi císařskými a nepřátelskými švédskými vojsky vzhledem k rabování 

sotva ještě existoval rozdíl, je nutné poznamenat, ţe švédská vojska pronikla v posledních letech 

války aţ k Vltavě a tam teprve mohla být odraţena.To znamená, ţe Bliţná byla také obsazena 

švédským vojskem.Některá místní jména polností a četné nálezy podkov tyto strašné časy ještě 
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připomínají.Věrnost půdě a místu našich předků nám ukazuje, ţe mnozí navzdory tvrdým 

podmínkám na svých statcích vydrţeli a škody vzniklé válkou odstranili. 

 Někteří majitelé usedlostí z těchto dob se nechají po generace ještě prokázati.V jednom 

starém seznamu sedláků byli uvedeni majitelé následujících domů: dům č.2 „Boarheisel― Josef 

Watzl od roku 1620; dům č.8 „Erat― Franz Brunner od roku 1658; dům č.7 „Mini― Adolf 

Jungbauer od roku 1740. 

 Obyvatelé Bliţné vlastnili vedle pozemků ve vlastním katastru ještě také tak zvané 

přespolní plochy v sousedních obcích.Skoro 30 ha velký majetek v obci Plánička, o nějţ vznikl 

majitelský spor mezi kláštery Zlatá Koruna a Vyšší Brod.Po výroku rozhodčího soudu z roku 

1375 byla přiřknuta klášteru Vyšší Brod 1/3 původně hirzovsko-zlatokorunského majetku a na 

takto získaném území zaloţil potom klášter Vyšší Brod mezi jinými i vesnici Pláničku. 

 Podle sčítání lidu z roku 1930 měla obec Bliţná 25 domů s 248 obyvateli z nichţ bylo 33 

Čechů.Do sčítání lidu v roce 1939 se počet obyvatel sníţil na 201.Důvodem sníţení počtu 

obyvatel bylo sníţení počtu čeledě pro zvyšující se stav zemědělských strojů a odchod většiny 

Čechů do vnitrozemí, kteří pracovali jako zemědělští dělníci ve dvoře Jestřábí. 

 Celková rozloha polnosti obce byla 960 ha.Všechny selské domy byly také přiměřeně své 

době vybaveny zemědělskými stroji.Tekoucí voda pro kuchyni a stáje byla samozřejmostí. 

 Jiţ dlouho před vstupem zákona o dědění dvorů v platnost, platilo zde oproti mnohým 

oblastem v Německu pravidlo, ţe prvorozený muţský dědic převzal majetek v plném rozsahu 

proti postačujícímu výměnku.Sourozenci byli odbaveni peněţně.Toto pravidlo mělo za následek, 

ţe selské dvory zůstaly ţivotaschopné, pouze ve vyjímečných případech, většinou pro vlastní 

zadluţení, se stávalo, ţe se o dvory přicházelo. 

 

 

P a d l í ,    z a h y n u v š í     a     p o h ř e š o v a n í      v e     2.    s v ě t o v é     v á l c e: 

 

Anna Hable, narozená 1924, pomocná síla u letectva, zahynula 1943 ve Štýrském Hradci. 

Josef Grill, narozený 1923, padl v Rusku 23.11.1943. 

Johann Scheschy, narozený 26.1.1911, padl v Rusku 28.11.1941. 

Otto Schaffer, narozený 1927, padl počátkem 1945 u Guben. 

Johann Hammerlindl, narozený 1922, pohřešován od roku 1945 u Graudenz. 

Otto Hanauer, narozený 1923, pohřešován od roku 1944 v Itálii. 

Richard Hanauer, narozený 1910, pohřešován v Rusku. 

Josef Kurz, narozený 1921, pohřešován /?/. 

Otto Kurz, narozený 1918, pohřešován /?/. 

Franz Pangerl, narozený 1922, pohřešován od roku 1945 v Jugoslavii. 

Franz Pollak, narozený 1927, pohřešován od roku 1945 v Itálii. 

Rudolf Kerl, narozený 1924, pohřešován v Rusku od roku 1944. 

Rudolf Springer, narozený 1923, padl 1940 v Africe. 

Karl Christl, narozený 1910, pohřešován v Rusku. 

Josef Schinko, narozený 1919, pohřešován v Rusku. 
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H i s t o r i e      d o m ů      v       B l i ţ n é      a      J e s t ř á b í. 

 

D ů m    č.1     Domovní jméno: Altrichter ( starý starosta – p.p.). 

  

 Majitel Franz Feirer, narozený 30.12.1905 v Bliţné, jeho manţelka Maria, rozená 

Pleischl, narozená 1911 v Jenišově. 

Franz Feurer, narozený 1874 v Pláničce, jeho manţelka Anna, rozená Webinger, narozená 1887 

v Horách, koupili dům na přelomu století. 

Johann Khefer, narozený 10.7.1788 v Dolní Vltavici č.10 jako syn Antona Khefera, kováře 

v Dolní Vltavici se objevuje v roce 1819 jako majitel tohoto domu. 

Výměra pozemků 51 ha s 1/8 podílu na 44 ha společného majetku lesa. 

 

D ů m    č.2    Domovní jméno: Boarhäusl. 

 

 Majitel Josef Watzl, narozený 30.1.1905 v Bliţné, jeho manţelka Pauline, rozená Erhard, 

narozená 1903 v Černé.Podle uznání starousedlým sedlákům kulturní zemské rady v Praze, byl 

jiţ dvůr v majetku Georga Watzla v roce 1620. 

Výměra pozemků 47 ha a 1/8 společného podílu. 

 

D ů m    č.3    Domovní jméno: Seimer. 

 

 Majitel Franz Grill, narozený 14.9.1885 v Mlýnské Pustině, zemřel 26.7.1974 

v Plöckendorf, jeho manţelka Josefa, rozená Koller, narozená 30.7.1884, zemřela 21.8.1962 

v Plöckendorf.Výměra pozemků 43 ha s 1/8 podílu. 

 

D ů m    č.4    Domovní jméno: Pali. 

 

 Majitel Max Pangerl, narozený 1900 v Bliţné, jeho manţelka Johanna, rozená Domani, 

narozená 1898 ve Staré Huti. 

Gustav Pangerl a jeho manţelka Anna, rozená Kalischko.Výměra pozemků 12 ha. 

 

D ů m    č.5    Domovní jméno: Feichtl. 

 

 Majitel Johann Pollak, narozený 1888 v Novém Údolí, jeho manţelka Albine, rozená 

Bauer.Výměra pozemku 8 ha. 

 

D ů m    č.6    Domovní jméno: Zuiniger. 

 

 Majitel Josef Scheschy, narozený 31.11.1908 v Bliţné, zemřel 17.4.1979 v Roth, jeho 

manţelka Rosa, rozená Veit, narozená 29.8.1913 v Obermarkschlag, zemřela 11.6.1950 v Roth. 

Josef Scheschy, narozený 26.2.1869, zemřel v dubnu 1945, jeho manţelka Pauline, rozená 

Wenzl, narozená 19.2.1883, zemřela 6.2.1948. 

Matthias Scheschy, narozený 13.11.1831 v Bliţné, jeho manţelka Anna, rozená Payer, narozená 

3.7.1843 v Dolní Vltavici. 

Výměra pozemků 45 ha s 1/8 společného podílu. 
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D ů m    č.7    Domovní jméno: Mini. 

 

 Majitel Adolf Jungbauer, narozený 2.8.1909 v Bliţné, jeho manţelka Anna, rozená 

Miesauer, narozená 12.8.1913 v Kyselově. 

Josef Jungbauer, narozený 1878 v Bliţné, jeho manţelka Aloisia, rozená Breitschopf, narozená 

1876 v Bliţné č.3. 

Od roku 1740 přešel majetek na Lorenze Jungbauera z Hůrky a zůstal v majetku rodu aţ do 

vyhnání.Výměra pozemku 47 ha s 1/8 společného podílu. 

 

D ů m    č.8    Domovní jméno: Erat. 

 

 Majitel Franz Brunner, narozený 14.7.1901 v Bliţné, jeho manţelka Maria, rozená 

Fischer, narozená 11.2.1901 v Hořicích č.96. 

Otec: Josef Brunner, narozený 19.3.1862 v Bliţné, jeho manţelka Josefa, rozená Bürgstein, 

narozená v červenci 1865 v Mokré. 

Děd: Matthäus Brunner / ml./ narozený 1.9.1816 v Bliţné, jeho manţelka Theresia, rozená 

Hammerlindl, narozená 1.10.1832 v Dětochově č.3. 

Mathias Brunner, narozený 3.2.1776 v Bliţné, jeho manţelka Magdalena, rozená Filzbauer, 

narozená 8.1.1787 v Mokré č.1, kde je rod Filzbauerů usídlen od roku 1638. 

Franz Brunner, narozený 24.2.1732 v Bliţné, jeho manţelka Juliane, rozená Jungbauer, narozená 

8.1.1747 v Bliţné č.7. 

Joachim Brunner, narozený 20.3.1708 v Bliţné, jeho manţelka Maria, rozená Studener, sezdaní 

od roku 1729. 

Jakob Brunner se oţenil 1698 s Margarethou Lepschy. 

Erhard Brunner se oţenil 1650 s paní Agathou. 

Podle prof.Brunnera byl nejstarší rodu Pruner, zaznamenán v urbářích krumlovského panství jako 

Erhard Pruner.Dům je prokazatelně v majetku rodu od roku1650 aţ do vyhnání. 

 

D ů m    č.9    Domovní jméno: Miesauer. 

 

 Majitel Josef Gabriel, narozený 17.6.1887 v Bliţné, jeho manţelka Pauline, rozená 

Hammerlindl, narozená 2.6.1895 v Hostinově Lhotě. 

Alois Gabriel, narozený 15.10.1854 v Černé, jeho manţelka Karoline, rozená Brunner, narozená 

27.12.1857 v Bliţné. 

Franz Brunner, narozený 28.6.1820 v Bliţné, jeho manţelka Theresia, rozená Fink, narozená 

22.10.1819 v Bliţné. 

Franz Fink, narozený 1785 ve Slavkovicích, jeho manţelka Maria-Anna, rozená Bartl, narozená 

11.10.1790 jako dcera Martina Bartla, Bliţná č.9 a jeho manţelky Sophie, rozené Schieber. 

Výměra pozemků 48 ha s 1/8 společného podílu. 

 

D ů m    č.10    Domovní jméno: Machtl. 

 

 Majitel Johann Kefer, narozený 3.2.1888 v Bliţné, zemřel 12.2.1955 ve Schwabach, jeho 

manţelka Maria, rozená Gabriel, narozená 28.2.1893 v Bliţné, zemřela 24.2.1971. 

Josef Kefer, narozený 2.11.1838 v Bliţné, zemřel 1922, jeho manţelka Anna, rozená Wenzl, 

narozená 21.3.1854 v Jamách, zemřela 1926. 

Johann Khefer, narozený 10.7.1788 v Dolní Vltavici a majitel domu č.1 v Bliţné, se objevuje se 

svou manţelkou Mariannou, rozenou Studener, jako majitel domu č.10 v Bliţné. 

Výměra pozemků 45 ha s 1/8 společného podílu. 
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D ů m    č.11    Domovní jméno: Wagnerhäusl (= kolářův domek-p.p.) 

 

 Majitel Franz Bayer, narozený 1878 v Bliţné, jeho manţelka Maria.Výměra pozemku 

1,5ha.   

D ů m    č.12    Domovní jméno: Pastýřský domek. 

 

 Byl společným majetkem domů č.1 aţ 3 a domů č.6 aţ 10. 

Obydlený Adolfem Hanauerem, narozeným 1910 a jeho manţelkou Marií, narozenou 1910 

v Dolní Borkové. 

 

D ů m    č.13    Domovní jméno: Stará kovárna. 

 

 Majitel Karl Nodes, narozený 1911 s manţelkou Marií, rozenou Havlan, narozenou 

1908.Výměra pozemku 2 ha. 

 

D ů m    č.14    Domovní jméno: Schneider Nanei – Jestřábí. 

 

 Majitel Franz Feirer, narozený 1875, jeho manţelka Maria, rozená Kopatschek, 1880. 

Výměra pozemku 3 ha. 

 

D ů m    č.15    Domovní jméno: Statek.Jestřábí. 

 

 Bývalý kníţecí statek ve státním majetku.Výměra pozemků 122 ha. 

 

D ů m    č.16    Domovní jméno: Kráječský dům – Jestřábí. 

 

 Obytný dům čeládky statku. 

 

D ů m    č.17    Domovní jméno: Hornický dům v Jestřábí. 

 

 Dřívější dům dělníků v kníţecích dolech, kníţecí majetek. 

 

D ů m    č.18    Domovní jméno:dříve pazderna od domu č.8. 

 

 Majitel Adolf Zirnsak, narozený 14.10.1905 v Mokré, jeho manţelka Theresia, rozená 

Blaha, narozená 6.10.1908.Výměra pozemku 0,75 ha. 

 

D ů m    č.19    Domovní jméno: dříve pazderna od domu č.9. 

 

 Obydlená Richardem Pangerlem, narozeným 1888 a manţelkou Marií, rozenou Kühlbeck, 

narozená 1887. 

 

D ů m    č.20    Domovní jméno: Wirtshäusl (= hospodský domek – p.p.). 

 

 Majitel Johann Jungbauer, narozený 9.7.1901 ve Vídni, jeho manţelka Maria, rozená 

Scheschy, narozená 1903 v Bliţné.Výměra pozemku 8,5 ha. 
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D ů m    č.21     

  

 Majitel Richard Hanauer, narozený 1910, jeho manţelka Hermine, rozená Watzl, 

narozená 1909 v Radslavi.Výměra pozemku 2,6 ha. 

 

 

 

D ů m    č.22  - dříve výměnek od č.5. 

 

 Majitel Johann Schaffer, narozený 1911.Výměra pozemku 1 ha. 

 

D ů m    č.23  - kovárna. 

 

 Majitel Josef Lepschy, narozený 1901, jeho manţelka Anna, rozená Jusko, narozená 

1903.Výměra pozemku 0,7 ha. 

 

D ů m    č.24    Domovní jméno: Juskův domek – Jestřábí. 

 

 Majitel Karl Christl, narozený 1910, jeho manţelka Anna, rozená Jusko. 

 

D ů m    č.25 

 

 Majitelka Anna Brunner z domu č.8.Dům obývá Franz Kurz,narozený 1916 s manţelkou 

Hildegardou, rozenou Schläger, narozenou 1920 v Dolní Vltavici. 

   

 
Kaplička na Bliţné byla zbourána v roce 1971. 
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R    A    D    S    L    A    V. 
 

 V urbáři z roku 1445 je obec uvedena pod jménem Radczlaw, 1483 Radslaw, 1502 

Radsleg, v roce 1562 a 1595 v českých listinách jako Rotsslog, v roce 1600 Rotschlag, 1624 

Rotsslog a v roce 1686 Rathschlag.V daňové „rolce― Rathschlag.Od roku 1918 česky Radslav. 

 Poté co kolem roku 1268 hirzovský pruh krajiny podél staré královské cesty byl osídlen 

osadami Dolní Vltavice, Bliţná, Černá, Mokrá a ostatními, došlo na otevření lesních ploch 

leţících vlevo a vpravo od staré soumarské cesty.V této době vznikla četná místní jména na 

Šumavě, končící na „ schlag― (= paseka).Do této doby spadá také zaloţení vesnice Radslav a sice 

okolo roku 1445.O vzniku jména existovalo mnoho dohadů.Někteří historikové povaţují jméno 

„Radslaw― uvedené v listině z roku 1483 za slovanské, někteří vidí původ jména v rudé hlíně, 

která se zde nachází / rot = rudý/.Konečně se musí přihlédnout ke glagolským snahám 

poslovanštit čistě německé jméno, k tomu se nabízí skutečnost přechodného zavedení slovanské 

řeči po husitských válkách. Také dolnovltavská matrika v roce 1632 uvádí jméno obce 

Rathschlag, vznik jména obce spíše ukazuje na „Rat geben― /= raditi/.Protoţe ale velice často- 

jako i u Bliţné – určovalo jméno obce jméno osídlence – kolonisty, můţe to být i v případě 

Radslavi. 

Bezprostředně po 30 ti leté válce, mezi roky 1650 aţ 1666, postavil Daniel Ratschläger z domu 

č.2 ( Maxl) v Radslavi, dům č.3 v Dolní Vltavici.Jeho bratr, tkadlec Georg Ratschläger, koupil 

dům č.6 ( Kapelner) v Radslavi v roce 1690.Protoţe Ratschlägrové jsou známí jako kolonisté, lze 

je najít i v Nové Peci, můţe se docela dobře jednat o zakládající kolonisty v Radslavi.Samotné 

jméno Ratschläger hovoří pro tuto moţnost, ale pouze pro moţnost, protoţe jméno Radczlav se 

objevuje o 250 let dříve neţ Ratschlägrové v Radslavi. 

 Vesnici tvoří 7 selských dvorců, 4 menší domky a 2 pastýřské domky.Dobytek byl 

společně pasen do roku 1927.Dvory byly stavěny na způsob čtyř a trojstranných usedlostí, se 

spojovací zdí, vraty a dveřmi.Výměra kolísala od 39 do 60 ha a kaţdá usedlost se podílela 

sedmým dílem na společném majetku o rozloze 27 ha. 

 Obyvatelé byli Němci, římsko-katolického vyznání.Při sčítání lidu v roce 1930 čítala obec 

13 domů se 116 obyvateli.V roce 1945 měla obec, bez cizí čeledě, 76 obyvatel, kteří byli 

převáţně činní v zemědělství.V kaţdém domě byli většinou 2 čeledíni a 2 sluţky jako 

zaměstnanci, pokud zde nebyli vlastní synové nebo dcery.Domkáři a nájemníci nacházeli práci 

v tuhových závodech v Černé, nebo při těţbě rašeliny. 

 K zemědělským pracem byli drţeni v kaţdém hospodářství 2 aţ 3 koně a 2 páry taţných 

volů.Pěstovalo se obilí, len, brambory, řepy a zelí.Příjmy pocházely z mléčného hospodářství, 

chovu koní, výkrmu hovězího ţíru a prasat, lnu a obilí. 

 Na přelomu století byl poloţen vodovod.Na Reandlově louce byla shromaţďována voda 

do sběrné nádrţe a odtud tekla k zabudovanému trkači, který čerpal vodu olověným potrubím do 

vesnice, kde byly umístěny dvě rozdělovací nádrţe.K tomu měl ještě kaţdý dům vlastní studnu 

s pumpou na čerstvou pitnou vodu. 

 

P a d l í      a      p o h ř e š o v a n í      v e      s v ě t o v ý c h      v á l k á c h : 

 

V 1.světové válce:  Adolf Köchel, Josef Brunner, Johann Hable, Josef Winkler, Ludwig  

  Spitzl. 

 

Ve 2.světové válce: Franz Köchl / pohřešován/, Johann Kindermann, Josef Hable,Adolf  

  Mayer, Johann Wenzl, Adolf Spitzl, Johann Hopfinger. 
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H  i  s  t  o  r  i  e      d  o  m  ů      v      R  a  d  s  l  a  v  i  : 

 

D ů m    č.1    Domovní jméno: Urber. 

 

 Majitel Franz Köchl, narozený 6.10.1893 v Radslavi, jeho manţelka Josefa, rozená 

Brunner, narozená 27.10.1894 v Bliţné. 

Otec: Franz Köchl, narozený 24.10.1855 v Radslavi, jeho manţelka Anna, rozená Mayer, 

narozená 21.7.1861 v Dolní Vltavici č.26. 

Děd: Franz Köchl, narozený 12.11.1817 v Radslavi, jeho manţelka Franziska, rozená 

Zaunmüller, narozená 3.6.1811 v Kyselově v Luţním mlýně. 

Simon Köchl, narozený 17.10.1785 v Radslavi, jeho manţelka Katharina, rozená Studener, 

narozená 13.10.1810 v Dolní Vltavici. 

Lorenz Köchl, narozený 10.8.1738 v Radslavi, jeho manţelka Theresia, rozená Bartl, narozená 

25.9.1744 v Radslavi č.9. 

Franz Köchl narozený 23.3.1704 v Radslavi, jeho manţelka Theresia, rozená Watzl, narozená 

20.9.1711 v Radslavi č.10. 

Urban Köcherl, narozený ve Staré Huti č.11, se svou manţelkou Helene, rozenou 

Preitschopf,narozenou v Bliţné.Urban Köcherl se přiţenil a stal se majitelem domu č.1. 

Dům zůstal v majetku rodu aţ do vyhnání.Výměra pozemků 53 ha. 

 

D ů m    č.2    Domovní jméno: Maxl. 

 

 Majitel Adolf Brunner, narozený 1901 v Radslavi, jeho manţelka Karoline, rozená Stürzl, 

narozená 13.8.1909 v Bozdově Lhotě. 

Otec: Josef Brunner, narozený 20.8.1870 v Radslavi, jeho manţelka Maria, rozená Preitschopf, 

narozená 16.11.1872 v Bliţné. 

Děd: Andreas Brunner, narozený 13.11.1832 v Pihlově č.94, jeho manţelka Marianne, rozená 

Watzl, narozená 27.4.1833 v Radslavi č.2. 

Franz Brunner, narozený 8.10.1795 ve Staré Huti č.5, jeho manţelka Johanna, rozená Zaunmüller 

v Pihlově č.6. 

Andreas Brunner, narozený 20.11.1745 ve Staré Huti, jeho manţelka Maria, rozená Reischl, 

narozená 18.12.1768 v Maňavě. 

Martin Prunner, narozený 7.11.1705 v Maňávce, jeho manţelka Rosina, rozená Kindermacher-

Leutgeb, narozená 1710 ve Velislavicích. 

Výměra pozemku 51 ha se společným podílem. 

 

D ů m    č.3    Domovní jméno: Hinterhaus / = zadní dům  -p.p./ 

 

 Dům byl v majetku domu č.2.Do roku 1939 obýván Konrádem Hable a jeho manţelkou 

Johannou, ovdovělou Poschadek, rozenou Pöschl. 

 

D ů m    č.4    Domovní jméno : Galli. 

 

 Majitel Hans Bodisch, narozený 1908 v Radslavi, jeho manţelka Maria, rozená 

Pernsteiner, narozená 1914 v Dolní Vltavici. 

Otec: Wenzel Bodisch, jeho manţelka Anna, rozená Bartl. 

Jako předchozí majitel je označován bratr Anny Bartl, který pocházel z domu č.9. 

Výměra pozemku 1,1 ha. 
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Pohled na vesnici Radslav od severozápadu 

 

 

 

 

 
Čelní pohled na dvory Woldher ( č.9 ) a Filip ( č.10) v Radslavi 
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D ů m    č.5    Domovní jméno: Boi. 

 

 Majitel Franz Zierlinger, narozený 1894 v Radslavi, zemřel 1957 ve Wegscheid, jeho 

manţelka Anna, rozená Köchl, narozená 5.9.1898 v Radslavi č.1. 

Otec: Alois Zierlinger, jeho manţelka Josefa, rozená Sarauer z Hůrky. 

Děd: Paul Zierlinger, jeho manţelka Eleonora, rozená Köchl z Radslavi č.1. 

V jednom starém selském čestném uznání je jiţ v roce 1707 jmenován Josef Zierlinger jako 

majitel dvora č.5.Výměra pozemků je 39 ha se společným podílem. 

 

Dům č.6    Domovní jméno: Schuaster /= obuvník – p.p. /. 

 

 Majitel Josef Kapellner, narozený 1876 v Radslavi, jeho manţelka Maria, rozená Pröll, 

narozená 1876 v Dolní Borkové.Výměra pozemku 8,64 ha. 

 

D ů m    č.7    Domovní jméno: Schneider / krejčí – p.p./. 

 

 Majitel Johann Winkler, narozený 1.11.1894 v Bliţné, zemřel 1961 v Krumbach, jeho 

manţelka Aloisia, rozená Schwarz, narozená 9.12.1897 v Kozí Stráni. 

Otec: Franz Winkler, jeho manţelka Maria, rozená Sabilka.Výměra pozemku 1,1 ha. 

 

D ů m    č.8    Domovní jméno: Hirter / pastýř – p.p. /. 

 

 Dům byl nejdříve společným majetkem a slouţil jako obydlí obecního pastýře.V roce 

1926 jej získal Franz Spitzl z č.9 a od podílníků za 1 800 Kč. 

 

D ů m    č.9    Domovní jméno: Woldherr / = lesů pán – p.p./. 

 

 Majitel Franz Spitzl, narozený 26.7.1879 v Kozí Stráni, jeho manţelka Maria, rozená 

Köchl, narozená 31.1.1891 v Radslavi č.1. 

Otec: Johann Spitzl, narozený 17.6.1853 v Kozí Stráni č.8, jeho manţelka Josefa, rozená 

Lindorfer, narozená 29.6.1857 v Pestřici. 

Děd: Siman Spitzl, narozený 29.10.1814 v Kozí Stráni č.8, jeho manţelka Maria, rozená Grill, 

narozená 1.2.1825 v Kyselově č.14. 

Wenzel Spitzl, narozený 28.11.1767 v Kozí Stráni, jeho manţelka Maria, rozená Gebhardt, 

narozená 10.9.1772 v Hubenově č.6. 

Franz Spitzl koupil dvůr v roce 1900 od Ludwiga Hörschlägera za 25 000 Korun. 

Výměra pozemků 53 ha se polečným podílem. 

 

D ů m    č.10    Domovní jméno: Filipn. 

 

 Majitel Josef Watzl, narozený 17.8.1879, zemřel 24.2.1919 na následky válečných 

zranění, jeho manţelka Aloisia, rozená Winkler, narozená 30.12.1877 v Kozí Stráni. 

Otec: Franz Watzl, narozený 12.11.1846 v Radslavi, jeho manţelka Franziska, rozená Köfer, 

narozená 27.9.1851 v Bliţné. 

Děd: Franz Watzl, narozený 26.4.1820 v Radslavi, jeho manţelka Katharina, rozená Köchl, 

narozená 27.11.1819 v Radslavi. 

Praděd: Franz Watzl, narozený 14.8.1778, jeho manţelka Maria, rozená Nader, narozená 

17.11.1776 ve Ţlábku. 

Andreas Watzl, narozený 29.11.1745 v Radslavi, jeho manţelka Agnes, rozená Studener, 

narozená 13.1.1747 v Bliţné. 
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Philipp Watzl, narozený 30.4.1720, zemřel 6.8.1766, byl zabit stromem, jeho manţelka Klara, 

narozená 1720. 

Andreas Watzl, narozený 30.11.1678 v Radslavi, jeho manţelka Barbara, rozená Studener, 

narozená 11.12.1677 v Bliţné. 

V roce 1700 je uváděn jako majitel dvora Simon Watzl. 

Výměra pozemků 42,5 ha se společným podílem. 

 

D ů m    č.11    Domovní jméno: Peter Andre. 

 

 Majitel Johann Wenzel,narozený 21.3.1910, zemřel 6.4.1945 na frontě, jeho manţelka 

Luise, rozená Köchl, narozená 8.10.1919 v Radslavi č.1. 

Otec: Johann Wenzl, narozený 3.12.1857 v Radslavi, jeho manţelka Aloisia, rozená Spitzl, 

narozená 1880 v Kozí Stráni. 

Děd: Josef Wenzl, narozený 20.5.1827 v Hodňově, jeho manţelka Marieanne, rozená Stiny, 

narozená 30.12.1830 v Olšině. 

Wenzel Wenzl, narozený 28.9.1803 v Pláničce, jeho manţelka Theresia, rozená Thür, narozená 

14.4.1801 ve Velkém Stráţném. 

Johann Wenzel, narozený 1.7.1766 v Pláničce, jeho manţelka Agnes, rozená Reif, narozená 

13.4.1769 v Rybářích. 

Andreas Wenzl a jeho manţelka Maria, rozená Erhard. 

Podle jednoho starého selského čestného uznání je dvůr v majetku rodiny Wenzl od roku 

1818.Výměra pozemků 44,02 ha se společným vlastnictvím. 

 

D ů m    č.12    Domovní jméno: Lias / od Elias /. 

 

 Dům byl od minulého století v majetku rodiny Jungbauerů, která také provozovala 

vesnickou hospodu.Krátce před koncem století opustil majitel před vydraţením dům.Největší část 

domu s většinou pozemků získali manţelé Engelbert a Maria Hafner z Horní Borkové. 

V roce 1918 převzal majetek Adolf Spitzl, narozený 1887 v Kozí Stráni se svou manţelkou 

Marií, rozenou Hafner, narozenou 1886 v Horní Borkové.Poté co Adolf Spitzl v roce 1942 

zemřel, byla Maria Spitzl poslední majitelkou před vyhnáním. 

Výměra pozemků 22 ha. 

 

D ů m   č.13    Část od domu č.12.  

 

 Po vydraţení domu č.12 byl tento rozdělen.Menší polovinu koupili manţelé Franz a 

Maria Zappel z Horní Plané.Protoţe jediný dědic padl v 1.světové válce, byla polovina domu 

prodána manţelům Wilhelmovi a Eleonoře Hopfinger z Dobré.Po smrti manţelky Eleonory, 

oţenil se Wilhelm Hopfinger s Annou Pable z Pestřice.Oba byli majiteli domu aţ do roku 1946. 

Výměra pozemku 4,0 ha.   
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P    E    S   T    Ř    I    C    E. 

 
 Německé jméno obce je Stögenwald, které pochází pravděpodobně od známé sklářské 

rodiny Stöger, která zde měla také sklárnu.První zde postavil domek v roce 1655 Kaspar 

Nader.Většina domů byla ale postavena po roce 1705. 

 Obec Pestřice se nemůţe vykázat tedy bohatou historií, vzpomínaná je historicky a 

v archívech pouze sklářská huť tohoto jména, ale podrobnější údaje v archivech chybí.Nejstarší 

obce – Pestřice a Račín – jsou ve schwarzenberských archivech uváděny teprve po 30 ti leté 

válce, vyklučení pralesa na svazích Stráţného vrchu / Hütberg / muselo být provedeno ale 

dříve.Holé svahy okolo tohoto vrchu jsou plné ţulových balvanů.Vyklučení pralesa a odstranění 

balvanů mohlo započít jiţ před rokem 1500.Mnoho cest a silnic v okolí bylo postaveno z kamene 

z katastru obce Pestřice.Namnoze monumentální kamenné zdi podél hranic tohoto území jsou 

svědky nepopsatelně namáhavých pracovních výkonů. 

 Obec Pestřice patřila zpočátku k podstatně starší obci Bliţná, podle výpovědi posledního 

kronikáře Bliţné, Johanna Jungbauera, není o tomto nic známo.Podle dále uvedeného seznamu 

majitelů z obce Pestřice, byl právě svah Stráţného vrchu osídlen před rokem 1600, zpočátku 

zajisté pouze primitivními obydlími pro lidi i dobytek. 

 V letech 1690 aţ 1695 vznikla vesnice Račín / Radschin / na severním svahu Stráţního 

vrchu.S jakými úmysly byla zaloţena vesnice se dvěma řadami domů v nadmořské výšce asi 770 

m zůstane nepochopitelné, zvláště, kdyţ o sto metrů níţe v údolí by bylo přinejmenším zajištěno 

dostatečné zásobování vodou.Stoupání silnice z obou stran do Račína obnáší 10 %.Tím trpěla 

podstatně hospodárnost, protoţe většina majitelů domů si musela kopat vlastní studny, protoţe 

obecní zdroje vody v létě většinou vyschly. 

 Podpora osídlení Šumavy kníţetem Schwarzenberkem byla prováděna také v zájmu 

vídeňského císařského dvora, nabízela ale více jistoty monarchii neţ občanům spjatým s půdou. 

 Z východních zemí přišel v roce 1713 morový poplach.Této záludné nemoci padlo za 

oběť asi 20% obyvatelstva Šumavy.Po této strašlivé události zaplavila kraj vlna ţebráků.Rok od 

roku se zvyšovaly dávky vrchnosti, takţe selský majetek přicházel často do draţby.Zvláště při 

úmrtích poţadovala vrchnost peníze na hotovosti. 

 V roce 1700 se zde ještě nevysazovaly brambory.Vyséváno bylo ţito, oves, len a na 

vymýcených lesních plochách divoké ţito.Výnos byl počítán na čtyřnásobek vysetého.Vepřový 

dobytek nepocházel z vlastního chovu, ale byl kupován v letních měsících od maďarských 

obchodníků s prasaty, kteří prasata hnali od vesnice k vesnici a prodávali je. 

 Dne 25.května 1752 obdrţela obec Pestřice vlastní rychtu, prvním rychtářem byl Benedikt 

Perfahl, Pestřice č.8. 

 V roce 1750 byla v sousedství Pestřice zaloţena sklářská huť klášterem ve Schläglu, 

provoz v ní byl zastaven v roce 1900. 

 V letech 1760 aţ 1765 sem byly dovezeny brambory.V polovině 18.století lze pozorovat 

mezi sedláky patrný blahobyt.Talentovaný selský dorost – chlapci – odcházeli na vyšší školy. 

 Děti z Pestřice, Račína, Horní a Dolní Borkové chodily do školy do Dolní Vltavice.Obec 

Pestřice poţádala v roce 1800 kníţete Schwarzenberka o zřízení vlastní školy.Kníţe ukázal 

pochopení pro potřeby obce a rozhodl postavit školu pro celou část a oblast obce.Jako stavební 

místo bylo vybráno pole pod č.domu 16 / Haisl /.Pro silné protesty majitelky pozemku Marie 

Lindorfer, se kníţe rozhodl postavit školu na vlastním pozemku v Račíně v roce 1885. 

 V roce 1917 zničily pozdní mrazy skoro v celém Německu a v rakousko-uherské 

monarchii chlebové obilí.Také v obci Pestřice byla dne 9.června zničena mrazem polovina 

porostů ţita a tak se vedlo i porostům brambor.Největší zemáky nebyly větší neţ holubí 

vejce.Došlo k nedostatku potravin, čemuţ čelilo selské obyvatelstvo šrotováním ječmene, ovsa a 

lnu – jehoţ výnos byl dobrý – a peklo ze šrotu chléb a buchty. 
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 Rakousko postihla vlna inflace, která trvala dlouhá léta – pár bot stál 300 000 šilinků, 

košile 70 000 a 1 kg mouky 8 500 šilinků. 

 
Pohled na část obce Pestřice zvanou sklářská huť. 

P a d l í      v e      2.       s v ě t o v é       v á l c e. 

 

Dům č.1 - Rudolf Brunner; Gustav Brunner 

Dům č.4 - Franz Erhard; Gustav Erhard 

Dům č.5 - Josef Haas 

Dům č.10 - Josef Müller 

Dům č.17 - Ernst Pachner 

Dům č.21 - Wenzel Grill 

Dům č.39 - Josef Pöschl; Adolf Pöschl; Ferdinand Pöschl 

Dům č.59 - Gustav Grill 

Dům č.46 - Anton Fürst / Rybářské Domky / 

 

H i s t o r i e      d o m ů      v       P e s t ř i c i. 

 

D ů m    č.1     Domovní jméno: Steffel 

 

 1675 - Stephan Mayer  1724 - Gregor Mugrau 

 1727 - Nicoleu Watzl(z Bliţné) 1755 - syn Albert Watzl 

 1799 - syn Jakob Watzl  1808 - syn Johann Watzl 

 1861 - Wenzel Brunner(z Bliţné) 1874 - syn Simon Brunner 

 1889 - předal polovinu ţeně Josefě  

 1925 - syn Anton Brunner a ţena Marie, rozená Jungbauer – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku: 14,40 ha. 
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D ů m    č.2     Domovní jméno: Domandl. 

 

 1661 - Luca Tolzer + syn Toman Tolzer 

 1696 - syn Georg Tolzer  1724 - syn Petr Tolzer 

 1784 - syn Franz Tolzer  1793 - syn Josef Tolzer 

 1802 - prodán Franzu Watzlovi 1829 - syn Paul Watzl 

 1835 - získal v draţbě Anton Winkler 

 1865 - syn Ignatz Winkler  1898 - syn Johan Winkler a ţena 

 1930 - syn Franz Winkler a ţena Maria, rozená Schwarz – poslední majitelé. 

      Výměra pozemku: 12,04 s výčepem. 

 

D ů m    č.3     Domovní jméno: Mühlner. 

 

 Dům postavili majitelé pozemku z Pestřice a Račína. 

 1879 - Mathias a Anna Nodes 

 1885 - Alois a Theresia Köplinger 

 1890 - dům pronajat Johannem Schnitzlerem 

 1892 - získán v draţbě Aloisem a Josefou Nodes 

 1894 - Franz a Rosalia Springer 

 1920 - Franz Grill a Franz Höllmüller ( z Kozí Stráně ) 

 1921 - Johann Winkler ( z Pestřice ) – poslední majitel. 

  Výměra pozemku 3,84 ha s mlýnem. 

 

D ů m    č.4     Domovní jméno:Schuster. 

 

 1620 - postavil Ruprecht Walter 

 1626 - Mathias Hagelmüller 

 1676 - Mathias Perfahler a jeho ţena Maria 

 1699 - Ambros Payer a ţena Katharina 

 1740 - syn Simon Payer 

 1744 - dřevorubec Reichenauer a ţena Sibile 

 1747 - nevlastní syn Thomas Payer 

 1782 - Johann Nodes ( z Pestřice č.20 ) 

 1800 - Johann Georg Erhard ( z Mokré ) 

 1838 - syn Mathias Erhard 

 1882 - syn Albert a Chrezensia Erhard 

 1918 - syn Rudolf a Maria, rozená Brunner – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 10,31 ha. 

 

D ů m    č.5     Domovní jméno: Müchtlbauer. 

 

 1600 - Lorenz Pichler  1624 - Lucas Dolzer 

 1655 - syn Martin Dolzer  1678 - syn Martin Dolzer 

 1725 - syn Thomas Dolzer  1739 - Josef Zach s vdovou Sille 

 1754 - nevl.syn Simon Dolzer 1785 - syn Felix Dolzer 

 1808 - Franz Thaler   1828 - Johann Watzl 

 1854 - Johann Watzl   1887 - Simon a Aloisia Haas 

 1888 - zdědil Simon Haas  1889 - zdědila Aloisia Haas,rozená 

        Thaler 

 1892 - zdědil Simon Haas  1922 - syn Josef Haas 
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 1925 - zdědila Rufina, rozená Lindorfer – poslední majitelka. 

  Výměra pozemku 20,50 ha. 

 

D ů m    č.6     Domovní jméno: Venzl. 

 

 1600 - postavil Bartl Müller  1632 - Lorenz Fischbäcker 

 1637 - Gregor Mayer ( z Černé) 1644 - Adam Payer (z D.Vlt.) 

 1674 - syn Andre Payer  1677 - Simon Walter a paní  

         Susane 

 1731 - Wenzl Pöschl ( z Račína č.35 ) 

 1753 - syn Johann Pöschl  1772 - Urban Dolzer a paní Maria 

 1792 - Maria Tolzer – vdova  1799 - syn Franz Tolzer 

 1819 - Martin Pinsker  1838 - Johann Pinsker 

 1874 - Alois a Johanna Pinsker 1881 - Sigmund Zach 

 1909 - Jakob Zach 

 1912 - zdědila Maria, rozená Krebshofer – poslední majitelka. 

  Výměra pozemku 20,28 ha. 

 

D ů m    č.8     Domovní jméno: Altrichter /bývalý ryhtář-p.p./ 

 

 1620 - Peter Walter   1662 - Simon Resch(z Kyselova) 

 1693 - Sebastian Hartl  1720 - Benedikt Perfahler 

         ( z Pestřice č.9 ) 

 1769 - syn Urban Perfahler  1797 - syn Franz Perfahler 

 1843 - syn Johann Perfahler  1892 - syn Peter Perfahler 

 1893 - Franz a Rosalinde Springer ( z Horní Borkové ) 

 1895 - Franz a Pauline Springer 

 1930 - Johann a Franziska Springer – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 8,49 ha. 

 

D ů m    č.9     Domovní jméno: Meintl. 

 

 Postaven před rokem 1630 

 1632 - Klement Perfahler  1666 - syn Gregor Perfahler 

 1702 - syn Mathias Perfahler  1742 - syn Domino Perfahler 

 1774 - syn Johann Gregor Perfahler 1814 - vnuk Wenzl Prix 

 1866 - syn Karl Prix   1891 - syn Johann Prix 

 1893 - Mathias a Maria Pfosser 1897 - Alexander a Franziska 

         Müller 

 1940 - Alexandr Lindorfer a Olga, rozená Auer – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 22,53 ha. 

 

D ů m    č.10     Domovní jméno: Geiger / houslista – p.p./ 

 

 Postaven před rokem 1630 

  - Karl Müller   1661 - syn Lorenz Müller 

 1693 - Tobias Perfahler ( z Pestřice ) 

 1711 - Mathias Olschbauer ( z Radslavi ) 

 1742 - Bernhard Müller ( z Pestřice č.18 ) 

 1745 - Josef Hossinger ( z Polné ) 
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 1792 - syn Thomas Hossinger 1826 - syn Thomas Hossinger 

 1837 - Franz Miesauer( z Kyselova) ; Wenzl Müller ( ze Zvonkové) 

 1853 - syn Adolf Müller  1860 - zdědila paní Johana 

 1899 - syn Jakob Müller a paní 

 1940 - syn Ludwig Müller – poslední majitel. 

  Výměra pozemku 20,10 ha. 

 

D ů m    č.12     Domovní jméno: Neubaur. 

 

 1801 - postaven Josefem Dolzerem z Pestřice č.2 

 1826 - syn Lorenz Dolzer  1839 - vdova Josefa Dolzer 

 1858 - Georg Lindorfer a paní Maria 

 1891 - syn Franz Lindorfer  1894 - předal své ţeně Marii 

 1906 - zpět na Franze Lindorfera 

 1931 - syn Franz Lindorfer a paní Maria, rozená Wimberger – poslední   

  majitelé 

  Výměra pozemku 17,58 ha. 

 

D ů m    č.13     Domovní jméno: Wagner / kolář – p.p./ 

 

 Postaven Georgem Studenerem 

 1723 - syn Georg Studener  1744 - Jakob Pöschl/Pestřice/ 

 1785 - syn Gabriel Pöschl  1817 - Adalbert Mauritz 

 1824 - Mathias Mühlbeck/Muckov/ 

 1853 - Johann a Johanna Winkler   

 1866 - přešel na Johanna Winklera 

 1891 - syn Lorenz a Katharina Winkler 

 1927 - syn Josef Winkler a paní Hermine,rozená Köller – poslední majitelé 

  Výměra pozemku 9,77 ha. 

  

D ů m    č.14     Domovní jméno: Daniel. 

 

 Postaven 1679 Thomasem Haiderem 

 1725 - syn Simon Haider  1732 - Daniel Nottes 

 1756 - syn Karl Nottes  1796 - syn Ignatz Nottes 

 1848 - syn Franz Nottes   

 1876 - Johann Hammerlindl na paní Marii 

 1885 - přešel na vdovce Johanna Hammerlindla 

 1885 - přešel na paní Annu 

 1911 -  Johann a Anna Hammerlindl 

 1916 - přešel na vdovu Annu 

 1919 - Franz Faschinbauer a vdova Anna Hammerlindl – poslední majitelé 

  Výměra pozemku 17,80 ha. 

 

D ů m    č.15     Domovní jméno: Ultri. 

 

 Postaven Paulem Mayerem. 

 1683 - Mathes Mayer   1718 - syn Franz Mayer 

 1736 - Ulrich Winkler  1774 - syn Veit Winkler 

 1792 - Mathias Peschl a vdova Winkler 
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 1804 - nevlastní syn Karl Winkler 

 1854 - syn Mathias Winkler  1876 - vdova Katharine Winkler 

 1882 - Josef Hable / z Račína/ 1919 -  Josef Hable/vdovec/ 

 1920 - syn Josef Hable a pani Maria, rozená Perfahl – poslední majitelé 

  Výměra pozemku 20,67 ha. 

 

D ů m    č.16     Domovní jméno: Heisl. 

 

 1678 - postaven Mathiasem Winklerem 

 1691 - syn Martin Winkler  1722 - syn Nicolei Winkler 

 1756 - syn Adalbert Winkler  1772 - Lucya Tolzer 

 1796 - syn Anton Tolzer  1828 - syn Paul Tolzer 

 1836 - Franz Studener  1839 - Johann Studener 

 1858 - Katharina Pöschl  1873 - Jakob Jungwirth 

 1910 - Alois Jungwirth 

 1938 - Alois Jungwirth – poslední majitel. 

  Výměra pozemku 11,20 ha. 

 

D ů m    č.17     Domovní jméno: Baun 

 

 1671 - postaven Martinem Payerem 

 1695 - syn Jakob Payer  1737 - syn Urban Payer 

 1774 - Franz Nodes a paní Hehne 1819 - Kaspar Nodes 

 1848 - syn Paul Nodes  1892 - syn Ludwig a pani Anna

 1928 - prodán Johannovi Pachnerovi a paní Franzisce- poslední majitelé 

  Výměra pozemku 17,67 ha. 

 

D ů m    č.18     Domovní jméno: Heger / hajný – p.p./. 

 

 1674 - postaven Andre Müllerem 

 1694 - syn Sebastian Müller  1737 - syn Thomas Müller 

 1777 - syn Franz Müller  1816 - syn Bernard Müller 

 1857 - syn Josef Müller  1858 - přešel na p.Theresii 

 1867 - Wenzel Nodes a paní Katharina 

 1914 - syn Franz Nodes a paní Anna 

 1916 - přešel na paní Annu 

 1919 - přešel na manţela A.Gringingera 

 1937 - Franz Nodes – poslední majitel 

  Výměra pozemku 20 ha. 

 

D ů m    č.19     Domovní jméno: Kolbaur. 

 

 1676 - postaven Stefanem Rettingerem 

 1691 - Mathias Nottes, dílem Rosina 

 1703 - Jakob Nottes a vdova Rosina 

 1747 - Karl Nottes   1777 - syn Johann Nottes 

 1818 - syn Johann Nottes  1868 - Franz Nodes 

 1911 -  syn Johann Nodes  1924 - Aloisia Nodes 

 1924 - Johann a Theresia Winkler 

 1931 - přešel na vdovce Johanna Winklera 
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 1931 - přešel na jeho druhou paní Katharinu, rozenou Pfosser – 

   poslední majitelé 

  Výměra pozemku 17,99 ha. 

 

D ů m    č.20     Domovní jméno: Scheider. 

 

 1650 - postaven Kasparem Naderem 

 1685 - syn Lorenz Nader  1726 - syn Andreas Nader 

 1738 - Albert Assen a vdova Theresia 

 1756 - nevlastní syn Franz Nodes 1797 - syn Paul Nodes 

 1827 - syn Anton Nodes  1837 - syn Anton Nodes 

 1878 - Anna Hofer   1878 - přešel na Johanna Jecho 

 1896 - přešel na vdovu Annu Jecho 1896 - Johann a Anna Sellner 

 1912 - přešel na vdovce Karl Sellnera 

 1912 - přešel na jeho paní Marii 

 1937 - adoptivní syn Josef Sellner, rozený Okelmann – poslední majitel 

  Výměra pozemku 15,73 ha. 

 

D ů m    č.21     Domovní jméno: Hirterhaus / pastýřský domek/ 

 

 1870 -  Katharina Faschingbauer 

 1893 - Johann a Katharina Grill 

 1905 - přešel na vdovu Katharinu 

 1911 - syn Wenzel Grill a Aloisia, rozená Merzinger – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 4,19 ha. 

 

D ů m    č.39     Domovní jméno: Gospa. 

 

 Postaven Kasparem Pöschlem 

 1870 - Josef a Franziska Pöschl 

 1876 - přešel od vdovce Josefa Pöschla na jeho ţenu Margaretu 

 1911 - syn Josef a Maria Pöschl – poslední majitelé 

  Výměra pozemku 3,35 ha. 

 

 

Při sčítání lidu v roce 1930 měla Pestřice 59 domů se 412 obyvateli a z toho bylo 14 obyvatel 

české národnosti. 

 Dne 8.května 1945 odpoledne obsadili Američané území čtyř vesnic a byli vystřídáni asi 

po pěti týdnech českou pohraniční policií.Současně se ujal správy obce komisař Braun. 
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R    A    Č    Í    N. 

 
Německé jméno vesnice je Radschin, tvořil dříve část Pestřice.Poprvé je uveden v matrice v roce 

1694 a v roce 1736 je uveden tamtéţ jako Nová Pestřice. 

 

 
Vesnice Račín – v pozadí Stráţní Vrch. 

 

 Dne 9.května 1909 vyhořelo v Račíně 14 domů.Pro silný vítr nebylo moţno oheň uhasit a 

tak vyhořely obě řady domů. 

 

 

H  i  s  t  o  r  i  e        d  o  m  ů        v        R  a  č  í  n  ě. 

 

 

 

Dům    č.21    Domovní jméno: Schuasta ( = švec – p.p.) 

 

 Postaven Mathiasem Zachem 

 1865 - syn Josef Zach 

 1898 - syn Alois Zach a paní Josefa – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 6,25 ha. 

 

 

D ů m    č.22     Domovní jméno: Tuifl. 

 

 1692 - postaven Kasparem Tuiflem 

 1710 - syn Martin Tuifl  1736 -  Franz Payer s podílem Marie 

 1775 - syn Karl Payer  1808 -  Franz Payer 
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 1816 - Raimund Nodes  1832 -  Mathias Dolzer 

 1859 - Mathias Dolzer  1893 -  Wenzel Jungbauer s podílem 

            Theresia přešel na ţenu Josefu 

 1911 - přešel celý na vdovu Josefu 1912 -  přešel na Jordana Kary/Zvonk./ 

 1932 - na jeho ţenu Marii – poslední majitelka. 

  Výměra pozemku 22,63 ha. 

 

Dům    č.23     Domovní jméno: Kleinandere. 

 

 1692 - postaven Georgem Reitingerem 

 1699 - Andreas Riflbauer ( z Bliţné ) 

 1732 - syn Mathias Riflbauer 

 1761  - koupen Adalbertem Nodesem z Račína č.28 

 1793 - syn Albert Nodes  1814 - syn Leonhard Nodes 

 1869 - syn Franz Nodes  1889 - přešel na jeho ţenu Annu 

 1903 - syn Franz a Karoline Nodes 1935 - Josef a Franziska Nodes 

 1939 - prodán Jordanovi Kary z č.22 – poslední majitel. 

 

 

Dům   č.24    Domovní jméno: Christl. 

 

 1870 - Franz a Franziska Stadler 1871 - přešel na Franzisku Stadler 

 1878 - Albert a Anna Proschko 1881 - přešel na vdovu Annu 

 1886 - Josef Meisetschläger  1891 - Johann a Anna Bauer 

 1936 - Josef Mündl a dcera Aloisia Bauer – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 6,65 ha. 

 

Dům    č.25    Domovní jméno: Wuldandere. 

 

 1693 - postaven Andere Watzl ( z Dolní Vltavice ) 

 1732 - syn Kaspar Watzl  1753 - syn Josef Watzl 

 1795 - Albert Haisinger předán Marii 

 1828 - Franz Sellner předán Marii / z Hutského Dvora / 

 1855 - Karl Hable zděděn Elisabethou / z Račína č.32 / 

 1890 - syn Mathias Hable 

 1905 - syn Wenzel a paní Aloisia Hable 

 1935 - přešel na vdovu Aloisii 

 1937 - syn Franz a Marie, rozená Müller – poslední majitelé. 

  Výměra pozemků 19 ha. 

 

Dům    č.26    Domovní jméno: Fledl. 

 

 1692 - postaven Florianem Hagelmüllerem ( z Pestřice č.4 ) 

 1728 - syn Lorenz Hagelmüller 1753 - Gregor Faschingbauer 

 1792 - Simon Watzl s podílem paní Marie 

 1834 - syn Franz Watzl  1853 - syn Franz Watzl 

 1871 - přešel na jeho ţenu Marii 1876 - přešel na pani Marii 

 1897 - přešel na manţela Alberta Studenera 

 1899 - nevlastní syn Franz Watzl 1917 - přešel na vdovu Aloisii 

 1925 - syn Franz a Hermíne Watzl 
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 1939 - prodán sousedovi Franzovi a Marii Hable – poslední majitelé. 

 

 

Dům    č.27    Domovní jméno: Geramias- 

 

 1692 - postaven Jeremiasem Perfallerem 

 1720 - syn Tobias Perfaller  1753 - syn Anton Perfaller 

 1793 - syn Simon Perfaller  1830 - syn Wenzl Perfaller 

 1879 - syn Mathias Perfaller  

 1880 - přešel na jeho ţenu Marii Magdalenu 

 1912 - syn Josef a Kreszenzia Perfaller 

 1913 -  otec Mathias a Magdalena Perfaller 

 1921 - syn karel a Anna Perfahl, rozená Jungbauer – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 11,70 ha. 

 

Dům    č.28    Domovní jméno:Wagner ( = kolář – p.p. ) 

 

 1692 - postaven Martinem Hossenreiterem 

 1704 - syn Johannes Hossenreiter 

 1735 - Anton Nottes s podílem paní Justiny 

 1779 - syn Rudolf Nottes  1792 - Johann Hable s vdovou 

         Marií 

 1808 - nevlastní syn Josef Nodes 1829 - Mathias Matscheko 

 1847 - Wenzl Fink   1855 - Josef Pinsker 

 1856 - Anton Öhlinger  1886 - syn Anton a Theresia 

 1908 - přešel na vdovce Antona 

 1918 - syn Franz a Kreszentia Öhlinger – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 8,53 ha. 

Dům    č.29    Domovní jméno: Elias. 

 

 1692 - postaven Eliasem Phillipem 

 1711 - syn Niklas Phillip 

 1748 - Sebastian Proschko s podílem paní Theresie 

 1756 - švagr Ignatz Phillip  1772 - Georg Watzl(z Pestřice) 

 1799 - Simon Nodes s podílem paní Marie ( z Pestřice) 

 1840 - Franz Nodes 

 1867 - syn Mathias a Maria Anna Nodes 

 1875 - přešel na vdovce Mathiase Nodesa a pak na jeho ţenu Annu 

 1879 - Wenzl Erhard (Pestřice č.4) 1905 - syn Johann a Josefa Erhard 

 1914 - přešel na vdovu Josefu a pak na švagra Josefa Erharda 

 1932 - přešel na paní Josefu 

 1932 - Franz Müller ( Pestřice 10) s podílem paní Anny –poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 7,64 ha. 

Dům    č.30    Domovní jméno: Wulf ( = vlk – p.p. ) 

 

 Postaven Wolfgangem Faschingbauerem ze Slavkovic 

 1725 - syn Franz Faschingbauer 

 1755 - Bartl Poschlager s podílem paní Magdaleny 

 1759 - Josef Wimberger 

 1799 - Mathias Berger ( z Bavorska) s podílem paní Marie 
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 1808 - Mathias Krump  1809 - Thomas Hengster 

 1830 - Raymund Nodes ( z Pestřice 19 ) s podílem paní Marie 

 1863 - Mathias Reischl 

 1867 - Jakob a Maria Anna Studener, rozená Heidinger 

 1940 - Jordan Studener – poslední majitel.—Výměra pozemku 7,16 ha. 

 

Dům    č.31    Domovní jméno: Hosn. 

 

 1692 - postaven Georgem Haasem 1710 - syn Elias Haas 

 1752 - syn Mathias Haas 

 1778 - Mathias Watzl ( z Pestřice 19) s podílem paní Marie 

 1813 - syn Anton Watzl  1831 - Johann Strohwald 

 1853 - dcera Theresia provdaná Pinsker 

 1857 - Wenzl Zach   1895 - syn Johann Zach 

 1933 - Johann Schaufler a paní Karoline, rozená Zach – posl.majitelé. 

  Výměra pozemku 10,21 ha. 

Dům    č.32    Domovní jméno: Petern. 

 

 1692 - postaven Tobiasem Nodesem 

 1725 - syn Peter Nodes  1767 - Adalbert Pany s podílem 

         paní Agnes 

 1783 - Thomas Hable   1814 - Josef Hable 

 1856 - syn Bernhard Hable  1898 - syn Mathias a Mathilde  

         Hable 

 1930 - syn Johann a Emilie Hable – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 13 ha. 

Dům    č.33    Domovní jméno:Pawle. 

 

 1692 - postaven Paulem Töpflem 1708 - Martin Töpfl 

 1740 - Christl Pöschl   1742 - švagr Adam Pöschl s po- 

         dílem paní Elisabeth 

 1761 - Kaspar Höpfler  1794 - Karl Nodes 

 1821 - Paul Nodes   1821 - Johann Nodes 

 1866 - Paul Nodes   1879 - Bernhard Hable 

 1882 - Josef Pöschl   1900 - Albert a Josefa Springer 

 1909 - Franz a Franziska Springer – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 6 ha. 

 

Dům   č.34    Domovní jméno: Bäck (= pekař –p.p.) 

 

 1692  -  postaven Andreasem Pany 

 1727 - Franz Freidl ( ze Staré Hutě ) s podílem paní Justiny 

 1767 - Jakob Jungwirt s podílem paní Theresie 

 1792 - vdova Theresia  1805 - syn Franz Jungwirt 

 1825 - Franz Mayer   1859 - Karl Hable 

 1881 - vdova Johanna  1886 - syn Engelbert a Maria Hable 

 1900  - vdova Maria   1923 - převzal Jakob Hable 

 1932 - převzal vdovec Jakob Hable 

 1932 - přešel na jeho ţenu Marii, rozenou Ilk – poslední majitelku. 

  Výměra pozemku 8,5 ha. 



 67 

 

 

 

Dům    č.35    Domovní jméno: Blosl. 

 

 1693 - postaven Johannem Pöschlem 

 1722 - syn Wenzel Pöschl  1731 - Blasl Studener 

 1766 - syn Leopold Studener 

 1774 - Gerhard Phillip převzal po vdově Theresii 

 1781 - Wenzl Springer/z Bliţné/ 1799 - Bernhard Mayer 

 1827 - Franz Mayer   1845 - Josef Mugrauer 

 1860 - Adalbert Stifter / z Pihlova ; Franz Kalupetzky; syn Johann Kalupetzky 

 1928 - syn Johann Kalupetzky a Maria, rozená Wenk – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 11,4 ha. 

 

Dům    č.36    Domovní jméno: Hirter ( = pastýř – p.p. ) 

 

 1866 - Franz a Rosalia Pöschl 1889 - Josaf a Antonia Scheschy 

 1942 - Hermine Hofmann, rozená Scheschy – poslední majitelka. 

  Výměra pozemku 3,5 ha. 

 

Dům    č.37    Domovní jméno: Melmer – Heger / = jelmský hajný ) 

 

 Sluţební obydlí pro Schwarzenberského lesního hajného. 

 Josef Palezek a Maria, rozená Stutz. 

 

Dům    č.38    Domovní jméno: Simanei. 

 

 1868 - Simon Hable   1913 - Katharina Herbst 

 1919 - Johann a Franziska Pachner 

 1928 - Jordan a Maria Schaufler ( z H.Borkové ) – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 6 ha. 

 

Dům    č.40    Domovní jméno: Meisetschläger. 

 

 1862 - Mathias Pöschl  1877 - Johanna Pöschl 

 1877 - Anton a Theresia Nodes 1884 - přešel na vdovce Antona 

 1892 - Josef a Maria Meisetschläger 

 1911 - Wenzl a Franziska Mayer 

 1924 - převzala vdova Franziska a Konrad Meier. 

  Výměra pozemku 4 ha. 

Dům    č.41    Domovní jméno: Peternschneider. 

 

 1863 - Thomas a Maria Hable 1884 - Ignatz Grobauer 

 1890 - převzala jeho vdova Maria, rozená Pangerl 

 1918 - převzala vdova Maria 

 1922 - převzal syn a jeho ţena Stefanie Grobauer 

 1928 - Franz Müller 

 1932 - převzala jeho ţena Theresia, rozená Wenk – poslední majitelka. 

  Výměra pozemku 8,5 ha s truhlářstvím. 
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Dům    č.42    Domovní jméno: Lerl. 

 

 1869 - Katharina Pöschl  1881 - Mathias Grill 

 1882 - převzala jeho ţena Josefa, rozená Mayer 

 1885 - převzal vdovec Mathias 1885 - Michael Nodes 

 1892 - Franz a Anna Pöschl  1906 - převzala vdova Anna 

 1917 - Johann a Franziska Pöschl – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 4,54 ha. 

 

Dům    č.43    Domovní jméno: Grenawold. 

 

 1859 - Johann a Maria Anna Schläger 

 1869 - přešel na vdovu Marii Annu 

 1894 - Josef Kitzhofer 

 1919 - Johann a Maria Soutschek – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 6 ha. 

Dům    č.44    Domovní jméno: Hirschn (= u jelenů- p.p.) 

 

 1876 - Alois a Maria Pichler  1899 - Josef a Maria Hirsch 

 1903 - převzala vdova Maria Hirsch 1906 - Karl Hirsch 

 1924 - Josef Baier a dcera Karoline – poslední majitelé 

  Výměra pozemku 2,5 ha. 

Dům    č.45    Domovní jméno: Amischn ( Rybářské domky ) 

 

 1900 - Johann Wagner 

 1930 - Fritz a Aloisia Bernhard, rozená Webinger – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 13,37 ha. 

Dům    č.46    Domovní jméno: Ziegelbrenner ( cihlář – p.p.) 

 

 1946 - Johann a Aloisia Bauer – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 6,5 ha. 

 

Dům    č.47    Domovní jméno: Fischer ( rybář – p.p.) 

 

 1890 - Ferdinand Gayer 

 1928 - Vinzenz Gayer a jeho ţena Anna, rozená Bürger – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 13,42 ha. 

Dům    č.48    Domovní jméno:Schneider ( krejčí – p.p. )  

 

 1885 - postaven Wenzelem a Annou Mündl 

 1914 - syn Franz a Karolina Mündl 

 1920 - převzal vdovec Franz Mündl – poslední majitel. 

  Výměra pozemku 7,20 ha s kramářstvím. 

Dům    č.49  - škola. 

 

 Postavena v roce 1885 

 Poslední vedoucí školy Othmar Foschum se ţenou Marthou. 

Dům    č.50    Domovní jméno: Michl – Hans. 

 

 1886 - Maria Hirschläger  1896 - Franz a Maria Pöschl 
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 1910 - provedena přestavba domu 1922 - převzal vdovec Franz 

         Hirchläger 

 1923 - Johann a Maria Pöschl 1924 - převzal vdovec Johann 

 1924 - na ţenu Klotildu, rozenou Jungwirth – poslední majitelku. 

  

Dům    č.51    Domovní jméno: Statek Valtrov. 

 

 1843 - zřízen jako ovčárna 

 1887 - schwarzenberskou správou přeměněn na popluţní dvůr, který byl   

  vyvlastněn při pozemkové reformě  

 1940 - Josef a Franziska Nodes, rozená Lepschy – poslední majitelé. 

  Výměra pozemků 56,07 ha. 

Dům    č.52    Domovní jméno: Kaser – Jakob (sýrař Jakob – p.p.) 

 

 Jakob Hirsch, Pauline a Johann Hopfinger 

 Johann Pichler a paní Maria, rozená Krump – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 4,7 ha. 

 

Dům    č.53    Domovní jméno: Hirsch ( jelen –p.p.) 

 

 Josef Bayer a Karoline, rozená Hirsch – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 2,5 ha. 

 

Dům    č.55    Domovní jméno: Drescherhäusl ( Valtrov) 

 

 1946 - Josef a Franziska Nodes – poslední majitelé. 

 

Dům    č.56 - domek hlídače trati. 

 

Dům    č.57    Domovní jméno: Heisl – Stübl ( Pestřice) 

 

 1946 - Alois Jungwirth – poslední majitel. 

 

Dům    č.58    Domovní jméno Mayer. 

 

 1927 - postaven Michelem Mayerem 

   syn Josef Mayer a Stefanie, rozená Hellinger – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 2,8 ha. 

 

Dům    č.59    Domovní jméno: Sauseppin. 

 

   Franz a Franziska Grill, rozená gill – poslední majitelé. 

 

Dům    č.60    Domovní jméno: Schmied ( kovář –p.p.) 

 

   Franz a Maria Scheschy – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 0,6 ha s kovárnou. 

 

Dům    č.61  Jordan Schaufler a Maria, rozená Kalupetzky a sestra Karoline – poslední 

   majitelé. 
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K  Y   S   E   L  O  V. 

 
 Německé jméno obce je Sarau.Po velkorysém darování velkého území, které bylo 

ohraničeno lesním masivem mezi Jeţovým, Červeným potokem a tokem Vltavy, klášteru ve 

Schläglu Jindřichem z Roţmberka, byly zahájeny velice brzy, po tomto aktu ze dne 29 června 

1308, práce na vyklučení lesa.Jiţ v roce 1332 se objevuje „Dvůr před Vltavou― / Hof vor Wulda/, 

který obhospodařoval plochu 187 ha a měl mlýn – viz obrázek. 

 

 
„Dvůr před Vltavicí― – Boarhof ( Bavorův dvůr) zaloţený v roce 1332. 

  

 Vyklučením lesa a stavbou dvora pověřil klášter Schlägl jednoho Bavoráka.Jméno „Boar― 

se udrţelo aţ do konce 2.světové války.Jak je patrno,udrţel se tento zakladatelský rod, jak je 

uváděn často v listinách pod jménem „Payer―, aţ do doby převedení církevního majetku do 

soukromých rukou v letech 1783 / 84.Bezprostředně po postavení dvora, zřídil klášter mýtní 

stanici v tomto dvoře, jejíţ příjmy přenechal opat Oldřich I.svým klášterním bratřím v roce 

1337.Toto je důkazem, ţe jiţ tehdy panoval čilý obchodní ruch na staré soumarské cestě. 

 Zaloţení Kyselova spadá do roku 1457, tehdy je Kyselov uváděn v listině s 20 leníky 

kláštera Schlägl.Ve skutečnosti bylo zaloţení vesnice a především Luţního a Mechového mlýna 

provedeno podstatně dříve. 

 Kyselov velice trpěl během 30 ti leté války a bezprostředně po ní.Aby zmírnil zbídačení 

obyvatelstva, převedl opat kláštera Schläglu Martin Greysing dne 30.května 1650 vesnici 

Kyselov do „Německé svobody―, coţ bylo asi pro ní velkým dobrodiním, protoţe české právo 

bylo daleko přísnější neţ německé a poddaní byli podle něho také „osobně nesvobodní―.Klášter 

Schlägl byl dobrý pozemkový pán ke svým poddaným, protoţe v roce 1790 se mohli z roboty 

vykoupit, nebo ji vykonávat dál. 
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Celkový pohled na Kyselov. 

 

 

 

 
Kyselov po poţáru dne 7.září 1911. 
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P a d l í      v e      2.      s v ě t o v é      v á l c e. 

 

Dům    č.2 Josef Mick, narozený 8.8.1907, padl 1.2.1943 v Rusku. 

Dům    č.3 Rudolf Jungbauer, nar.27.4.1908, padl 6.2.1943 u Voroněţe. 

  Franz Jungbauer, nar.10.5.1898, zemřel v zajetí 7.3.1948 v Rusku. 

  Mathias Sailer, narozený 1912, pohřešován od 19.6.1944 v Rusku. 

Dům    č.4 Adolf Köppl, nar.12.12.1908, padl 6.7.1942 v Mahovje v Rusku. 

Dům    č.8 Franz Spitzl, nar.3.10.1904, zemřel 10.1.1945 v zajetí. 

Dům    č.10 Franz Hanus, nar.27.1.1915, padl 28.3.1945. 

Dům    č.14 Franz Kindermann, nar.26.11.1920, padl 25.1.1945 v Belgii. 

Dům    č.17 Karl Miesauer, nar.18.1.1920, pohřešován v Rumunsku. 

Dům    č.18 Josef Kalischko, nar.1.3.1922, padl 25.2.1944 na východní frontě. 

Dům    č.20 Franz Spitzl….. 

Dům    č.23 Friedrich Prokesch, nar.2.7.1923, od roku 1943 pohřešován ve Stalingradu. 

 Josef Prokesch, nar.16.12.1925, padl 8.8.1944 ve Francii. 

Dům    č.24 Anton Pfosser, nar.8.6.1926, pohřešován od 22.3.1945 u Vídně. 

Dům    č.27 Johann Köppl, nar.12.12.1908, padl 1945 u Druhna v Polsku. 

  Adolf Kalischko, nar.23.2.1914, padl 16.10.1943 u Gomelu v Rusku. 

  Josef Kalischko, nar.10.7.1910, pohřešován od roku 1943 u Stalingradu. 

  Rudolf Kalischko, nar.4.9.1919, pohřešován od roku 1945 na Visle. 

Dům    č.28 Josef Schwarz, nar.18.3.1913, pohřešován od roku 1943 u Stalingradu. 

Dům    č.29 Otto Kalischko, narozený 1914, padl 28.1.1944 v Rusku. 

Dům    č.31 Josef Wimberger, narozený 1914, padl 8.4.1942. 

Dům    č.32 Rudolf Mayer, nar.30.3.1909, zemřel zraněn 1945 v Jugoslavii. 

 

 

H i s t o r i e      d o m ů      v       K y s e l o v ě.  

 

Dům    č.1     Domovní jméno: Bonner 

 

 Majitel Josef Merzinger, nar.13.3.1911 v Kyselově č.1, jeho manţelka Eva, rozená Kobsa, 

narozená 1912 v Gajdel ( německý jazykový ostrůvek na Slovensku). 

 Otec: Franz Merzinger, narozen 20.9.1881 v Radslavi č.6, jeho manţelka Pauline, rozená 

Wenzl, narozená v Radslavi č.3. 

 Franz Menzinger, narozen 7.8.1842 v Dolní Borkové č.4, jeho manţelka Maria, rozená 

Kosch, narozená v Dolní Vltavici č.5. 

 Anton Menzinger, narozený 23.1.1821 v Horní Borkové č.4, jeho manţelka Elisabeth, 

rozená Dolzer, narozená v Pestřici. 

 Jakob Merzinger z farnosti Pfarrkirchen v Horním Rakousku, jeho manţelka Helene, 

rozená Humberger, narozená 1781, sezdáni 25.4.1820 v Dolní Vltavici. 

 V r.1890 prodal G.Bonner dům Franzovi Menzingerovi a pronajal ho koncem 2.světové 

války Mathiasovi Schaffnerovi. 

Výměra pozemku 3,4 ha. 

 

Dům    č.2     Domovní jméno: Boarhof ( = bavorův dvůr-p.p.) 

 

 Majitel Franz Fischer, narozený 29.9.1892 v Mýtě, jeho manţelka Hermine, rozená 

Müller, narozená 6.6.1895 v Kyselově č.25. 

 Předkové: Johann Wöss  - Wenzel Hofkunst   -  Karl Payer     

  Mathias Payer  - Johann Payer 
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Dvůr se objevuje v roce 1332 jako „Dvůr před Vltavicí― jako první zakládající objekt kláštera 

Schlägl na území darovaném v roce 1308 Roţmberky. 

Výměra pozemků 186 ha. 

 

Dům    č.3    Domovní jméno: Villa Altrichter ( vila býv.rychtáře) 

 

 Anna Pusch, vdova rozená Grill, narozená 2.7.1892 v Kyselově č.14. 

Výměra pozemku 8,04 ha. 

 

Dům    č.4    Domovní jméno: Morschhäusl. 

 

 Dům je v majetku domu č.2. 

Obyvatel Adolf Köppl, narozený 12.12.1908 v Kyselově, jeho manţelka Maria, rozená 

Merzinger, narozená 1906 v Dolní Vltavici. 

Výměra pozemku 3,8 ha. 

 

Dům    č.5/6    Domovní jméno: Boi 

 

 Majitel /samotný/ Josef Pfosser, narozený 8.8.1898 v Kyselově č.5. 

Předkové:   Wenzel Pfosser - Josef Pfosser 

   Bernhard Pfosser - Albert Pfosser 

=   pořadí majitelů od r.1773 

Výměra pozemků 54 ha. 

 

Dům    č.7    Domovní jméno: Schneiderbau. 

 

 Majitel Josef Wimberger, narozený 30.6.1909 v Kyselově, jeho manţelka Anna, rozená 

Scheschy, narozená 18.10.1915 v Bliţné č.6. 

Předkové: Josef Wimberger - Josef Wimberger - Paul Grill 

  Franz Payer  - Albert Grill  - Thomas Grill 

= pořadí majitelů od roku 1773. 

Výměra pozemků 19,41 ha. 

 

Dům    č.8    Domovní jméno: Mothois. 

 

 Majitel Adolf Friedl, narozený 20.3.1905 v Kyselově č.8, jeho manţelka Maria, rozená 

Miesauer, narozená 17.11.1912 v Kyselově č.17. 

Předkové: Josef Friedl - Bernhard Friedl - Mathias Fischbäck 

  Sebastian Matscheko 

= pořadí majitelů od roku 1773. 

Výměra pozemků 38,17 ha. 

 

Dům    č.9 / 10   Domovní jméno: Frini. 

 

 Majitel domu Franz Plank, narozený 29.4.1902 v Kyselově č.9, jeho manţelka Emma, 

rozená Fischer, narozená 2.8.1906 v Mýtě. 

Předkové: Anton Plank - Johann Mehringer - Anton Pangerl 

  Franz Scheschy 

= pořadí majitelů od roku 1773.        Výměra pozemků 52,94 ha. 
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Dům    č.11    Domovní jméno: Modi. 

 

 Majitel Adolf Payer, narozený 27.1.1897 v Kyselově č.11, jeho manţelka Anna, rozená 

Watzl, narozená 16.3.1897 v Bliţné č.2. 

Předkové: Franz Payer - Mathias Payer - Franz Payer 

  Bernhard Payer 

= pořadí majitelů od roku 1773. Výměra pozemků 52 ha. 

 

Dům    č.12    Domovní jméno: Fischbäck. 

 

 Majitel Rudolf Müller, narozený 28.4.1903 v Aigenu č.7, jeho manţelka Aloisia, rozená 

Winkler, narozená 5.1.1904 v Pestřici. 

Předkové: Franz Grill - Franz Mugrauer - Josef Müller 

  Johann Pröll - Johann Pröll  - Martin Zaunmüller 

  Albert Studener 

= pořadí majitelů od roku 1773.  Výměra pozemků 19,20 ha. 

 

Dům    č.13    Domovní jméno: Fischbäck-Häusl / výměnkářský 

           domek od č.12. 

 

 Majitelka Karoline Grill, rozená Spitzl, narozená 30.5.1886 v Perneku. 

 

Dům    č.14    Domovní jméno: Altrichter. 

 

 Majitelka Josefa Kindermann, rozená Grill, narozená 27.2.1894 v Kyselově, její manţel 

Franz Kindermann, narozený 17.1.1887 v Hodňově. 

Předkové: Wenzel Grill - Mathias Grill - Nikolaus Grill 

  Andreas Grill - = pořadí majitelů od roku 1773. 

Výměra pozemků 27,40 ha. 

 

Dům    č.15    Domovní jméno: Baun. 

 

 Majitel Johann Wolfschläger, narozený 28.4.1901 v Dolní Vltavici č.21, jeho manţelka 

Maria, rozená Reischl, narozená 1903 v Chlumu u Volar. 

Předkové: Josef Thaller  - Johann Andraschko - Johann Thaller 

  Mathias Thaller - Albert Thaller 

= pořadí majitelů od roku 1773.  Výměra pozemků 21,10 ha. 

 

Dům    č.16    Domovní jméno: Schmied. 

 

Kovárna – byla majetkem kyselovského sdruţení sedláků, nájemcem je Johann Weiss, narozený 

21.1.1869. 

 

Dům    č.17    Domovní jméno: Saumer (=soumař-p.p) 

 

 Majitel Franz Miesauer, narozený 22.9.1916 v Kyselově, zemřel v roce 1943, jeho 

manţelka Gabriele, rozená Friedl, narozená 27.6.1914 v Kyselově č.8. 

Předkové: Franz Miesauer - Franz Miesauer - Josef Pupeter 

  Franz Miesauer - Gregor Miesauer 

= pořadí majitelů od roku 1773.   Výměra pozemků 27,09 ha. 
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Dům    č.18    Domovní jméno:Hirta- Häusl/ pastýřský domek /. 

 

 Společný majetek devíti kyselovských sedláků, obývaný Josefem Kalischko, narozeným 

5.8.1898 v Kyselově a jeho manţelkou Marií, rozenou Jungbauer, narozenou v Kyselově č.21. 

 

Dům    č.19    Domovní jméno: Hirta – Häusl/ pastýřský domek/. 

 

 Společný majetek devíti kyselovských sedláků, obývaný Wenzelem Kalischko, 

narozeným 13.7.1875 v Kyselově a jeho manţelkou Franziskou, rozenou Mayer, narozenou 

10.11.1876 v Kyselově. 

 

Dům    č.20    Domovní jméno: Scheimhäusl. 

 

 Majitel Josef Spitzl, narozený 17.12.1906 v Kyselově, jeho manţelka Pauline, rozená 

Springer, narozená 5.1.1904 v Dolní Borkové a Franz Spitzl, narozený 16.9.1908 v Kyselově, 

jeho manţelka Anna, rozená Mayer, narozená 1908 v Kyselově č.27. 

Výměra pozemku 4,5 ha. 

 

Dům    č.21    Domovní jméno: Aumühle ( = luţní mlýn – p.p.) 

 

 Jediný majitel Franz Zaunmüller, narozený 2.12.1918 v Kyselově. 

Předkové: Franz Zaunmüller, narozený 25.11.1871 

  Simon Zaunmüller, narozený 1837 

  Franz Zaunmüller -Wenzel Zaunmüller -Johann Zaunmüller 

=  pořadí majitelů od roku 1773.  Výměra pozemků 22,85 ha. 

 

Dům    č.22    Domovní jméno: Jagahaus ( = hájenka- p.p.) 

 

 Hájenka kláštera Schlägl, posledním lesníkem byl Rudolf Wagner. 

 

Dům    č.23    Domovní jméno: Prokesch. 

 

 Majitel Anton Prokesch, narozený 2.11.1909 v Kyselově, jeho manţelka Anna, rozená 

Breitschopf, narozená 2.4.1902 v Kapličkách – lesních domcích. 

Franz Prokesch, narozený 14.11.1866 v Chlumu u Volar.  

Výměra pozemku 3,50 ha. 

 

Dům    č.24    Domovní jméno: Boar-Häusl ( výměnkářský domek 

            k Bavorovu dvoru – p.p.) 

 

 Majetek dvora č.2. 

Dům obývaný Franzem Pfosserem, narozeným 24.10.1886 v Kyselově č.4, jeho manţelkou 

Karolinou, rozenou Jungbauer, narozenou 3.10.1892 v Mokré. 

 

Dům    č.25    Domovní jméno: Festl. 

 

 Majitel Johann Jungbauer, narozený 30.1.1904 v Kyselově č.21, jeho manţelka Emma, 

rozená Müller, narozená 16.4.1903 v Kyselově č.25. 

Výměra pozemku 5,78 ha. 
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Dům    č.26    Domovní jméno: Wegmacher ( cestář – p.p.) 

 

 Majitel Rudolf Kölbl, narozený 6.6.1904 v okrese Prachatice, jeho manţelka Pauline, 

rozená Kindermann, narozená 1.5.1898 v Olšině.Dům získal Kölbl v roce 1929 od Johanna 

Mayera. 

Výměra pozemku 6,0 ha. 

 

Dům    č.27    Domovní jméno: Lenzen Fuchsn. 

 

 Majitel Franz Kalischko, narozený 19.3.1881 v Kyselově, jeho manţelka Josefa, rozená 

Filsecker, narozená 26.2.1884 v Dolní Borkové a Johann Mayer, narozený 11.6.1878 v Kyselově 

a jeho manţelka Josefa, rozená Pöschl, narozená 15.9.1881 v Bliţné. 

Výměra pozemku 1,84 ha. 

 

Dům    č.28    Domovní jméno: Lippn. 

 

 Majitel Adolf Schwarz, narozený 30.10.1910 v Kyselově č.28, jeho manţelka Anna, 

rozená Kneidinger, narozená 12.12.1915 v Aigenu. 

Kaspar Schwarz, narozený 6.1.1881 v Kyselově, jeho manţelka Anna, rozená Wimberger, 

narozená 24.7.1880 v Kyselově. 

Výměra pozemku 1,0 ha. 

 

Dům    č.29    Domovní jméno: Reithäusl. 

 

 Majitel Josef Kalischko, narozený 1.2.1900 v Kyselově, jeho manţelka Anna, rozená 

Wick, narozená 1911 v Kozí Stráni. 

Výměra pozemku 5,0 ha. 

 

Dům    č.30    Domovní jméno: Baracken ( baráky – p.p.) 

 

 Majitel Ferdinand Tussetschläger, narozený 29.5.1891 v Dolní Borkové, jeho manţelka 

Maria, rozená Grill, narozená 25.3.1896 v Kyselově. 

Výměra pozemku 2,49 ha. 

 

Dům    č.31    Domovní jméno: Reithäusl, Stübel ( = výměnek k č.29) 

 

Přístavba k domu č.29. Majitel Johann Wimberger, narozený 8.3.1888 v Kozí Stráni, jeho 

manţelka Franziska, rozená Veit, narozená 28.9.1882 v Kozí Stráni. 

Josef Wimberger, narozený 16.8.1862. 

Výměra pozemku 0,75 ha. 

 

Dům    č.32    Domovní jméno: Wien – Hiasl. 

 

 Majitel Max Mayer, narozený 1906 v Kyselově, jeho manţelka Maria, rozená Kalischko 

v Kyselově. 

Dům byl postaven v roce 1932, výměra pozemku 0,25 ha. 
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Dům    č.33    Celnice. 

 

Státní majetek – postaveno v roce 1934. 

 Kromě tří obytných domů vlastnilo společenství devíti kyselovských sedláků ještě 

pozemky o výměře asi 200 ha, včetně rašeliniště. 

 

R  y  c h  t  á  ř  i         v        K y  s e  l  o  v  ě. 

 

Podle matriky sezdaných byli od roku 1732 v Kyselově následující rychtáři: 

 

1732  -  Mathias Grill 

1785  -  Johann Georg Perfahl 

1791  -  Thomas Grill 

1794  -  Gregor Miesauer 

1797  -  Josef  Daller 

1814  -  Karl Scheschy 

1815  -  Mathias Payer 

1826  -  Mathias Taller 

1834  -  Bernhard Pfosser 

 

 Při sčítání lidu v roce 1930 měl Kyselov 29 domů s 256 obyvateli, z nichţ byli 2 Češi. 
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K O Z Í      S T R Á Ň. 
 

Vesnice Kozí Stráň německým jménem Geissleiten, byla zaloţena klášterem Schlägl v roce 1670, 

jako poslední velké sídliště na velkém lesním území, které daroval v roce 1308 klášteru Schlägl 

Jindřich z Roţmberka.Důvodem pojmenování vesnice Kozí Stráň, leţící na úpatí 1 077 m 

vysokého Bärnsteinu, mohlo být staroněmecké slovo „Leithen―, označující svah kopce stranou 

přivrácenou ke slunci, která byla jistě dobrým místem pro pasení koz. 

 Podle starého ústního podání byli prvními třemi osídlenci Simandl z č.9 a 10, dále Heisl 

z č.11 a 12 a Spitzl z č.7 a 8. 

 Výměra pozemků celé vesnice činila asi 250 ha. K nejstarším patřila asi 1,5 ha velká 

společná louka, která byla vyuţívána sedlákem, který pečoval o plemenného býka ( Býčí 

louka).Na této louce byly dvě vydatné studny, z nichţ byla přiváděna pitná voda 1,5 km dlouhým 

dřevěným potrubím do vesnice a plně kryla její spotřebu, přebytek vytékal do Mlýnského potoka. 

 Vesnice je poprvé jmenována v listině z roku 1789 a to s 35 obydlenými domy. 

 V roce 1790 musel kaţdý osídlenec vyrobit a dodat klášteru Schlägl 1 600 kusů šindelů 

ročně. 

 V roce 1936 byl zaloţen místní dobrovolný hasičský sbor, který byl nejdříve vybaven 

pouze ruční stříkačkou, ale ještě v témţe roce byla postavena dobrovolnou, společnou prací 

mladých členů sboru, na pozemku domu č.7 hasičská zbrojnice a zakoupena motorová stříkačka. 

 V roce 1938, po připojení k Německu, byly zestátněny lesy kláštera Schlägl, tím také 

skončil velkorysý prodej laciného palivového dříví a 30% sleva na stavební dříví, které klášter 

poskytoval obyvatelům Kozí Stráně. 

 V roce 1895 vyhořely do základu domy č.13 a 14. U domu č.14 šlo o paličství.V srpnu 

1907 vyhořely úplně domy č.7, 8, 9 a 10. 

Poslední poţár byl na velikonoční neděli v roce 1940, který vznikl od vadného elektrického 

vedení, vyhořela úplně stavení č.9 a 10 i s přilehlým hostincem a tanečním sálem. 

 

H i s t o r i e      d o m ů      v       K o z í       S t r á n i. 

 

D ů m    č.1    Domovní jméno: Rotmühlbaur 

 

 Majitel Josef Spitzl, narozený 7.10.1890 v Kozí Stráni, jeho manţelka Hermine, rozená 

Lindorfer, narozená v Pestřici. 

Otec: Adolf Spitzl, narozený 2.9.1860 v Kozí Stráni, jeho manţelka Anna, rozená Hable, 

narozená 4.7.1862 v Račíně. 

Výměra pozemků 20 ha. 

 

D ů m    č.2    Domovní jméno: Maurer / = zedník – p.p. / 

 

 Majitel Johann Veit, narozený 23.6.1896 v Kozí Stráni, jeho manţelka Cecilia, narozená 

15.11.1898 v Martínkově. 

Otec: zemřel velmi brzo; Matka: vdova Theresia Veit, narozená 8.10.1858. 

Výměra pozemku asi 2 ha, zbytek v Rakousku. 

 

D ů m    č.3    Domovní jméno: Rotmühle /= Červený mlýn-p.p./ 

 

 Majitel Otto Perfahl, narozený 13.10.1909 v Kozí Stráni, jeho manţelka Josefa, rozená 

Friedl, narozená 10.3.1913 v Kyselově č.8. 

Otec: Franz Perfahl, narozený 5.7.1858 v Kozí Stráni, jeho manţelka Johanna, rozená Nodes, 

narozená 8.3.1867 v Kozí Stráni. 
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Děd: Josef Perfahl,Andreas Bärfall, Bartholomeus Bärfall ( starý způsob psaní ). 

Řada předků se dá vysledovat aţ do roku 1747. 

Výměra pozemků 21 ha. 

 

D ů m    č.4    Domovní jméno: Rotmühl-Ausnehmerhaus 

            / výměnek k č.3 /. 

 

 Majitel jako u domu č.3, obýván Karlem Schneiderem, narozeným 1908 v Kyselově, jeho 

manţelka Maria, rozená Pöschl z Pestřice. 

 

D ů m    č.5    Domovní jméno: Osn 

 

 Majitel Josef Spitzl, narozený 21.1.1891 v Kozí Stráni, jeho manţelka Anna, rozená 

Trentl v Ovesné. 

Předchozí majitel Franz Grill, narozený 10.5.1881 ve druhém manţelství s Paulinou, rozenou 

Spitzl, narozenou 31.5.1886 v Perneku ( byla Josefova sestra).Protoţe toto manţelství bylo 

bezdětné, převzal Franz Grill od svého příbuzného z Aigenu Rudolfa Müllera. Franz a Pauline 

Grill zdědili v roce 1920 po svém příbuzném sedlákovi Franzovi Mugrauerovi z Kyselova, 

narozeného 13.9.1851, jeho majetek, Kyselov č.12 a 13 a přestěhovali se s Rudolfem Müllerem 

do Kyselova a tento dům prodali bratrovi Josefovi Spitzlovi.Z tohoto domu ( č.5) si ponechali 5 

ha lesa a luk.Po několika letech předali dům v Kyselově Rudolfovi Müllerovi a postavili si malý 

dům s malým hospodářstvím. 

Výměra pozemků 19,35 ha. 

 

D ů m    č.6    Domovní jméno:Osn-Ausnehmerhaus/výměnek od č.5/ 

 

 Majitel jako u domu č.5.Dům obýval Franz Spitzl, narozený 1.6.1882 v Kyselově, jeho 

manţelka Marie, rozená Mayer z Kyselova. 

 

D ů m    č.7    Domovní jméno: Spitzl. 

 

 Majitel Johann Spitzl, narozený 15.6.1876 v Kozí Stráni, jeho manţelka Maria, rozená 

Scheschy, narozená 15.9.1882 v Bliţné. 

Otec: Johann Spitzl, narozený 27.6.1853 v Kozí Stráni, jeho manţelka Josefa, rozená Lindorfer, 

narozená 29.4.1857 v Pestřici. 

Poté co Johann Spitzl starší, koupil v roce 1904 selský dvůr č.9 v Radslavi, předal dům v Kozí 

Stráni svému synovi. 

Jméno Spitzl se dá v Kozí Stráni vysledovat aţ do roku 1700. 

Výměra pozemků 21 ha. 

 

D ů m    č.8    Domovní jméno: Spitzl – Ausnehmerhaus 

            / výměnek od č.7 /. 

 

 Majitel jako u č.7, obydlený Franzem Faschingbauerem, narozeným 1904 s jeho 

manţelkou Marií, rozenou Hable, narozenou 1907 v Kozí Stráni a Hermannem Wickem, 

narozeným 4.6.1870 a jeho paní Josefou, narozenou 28.8.1887. 
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D ů m    č.9    Domovní jméno: Simandl. 

 

 Majitel Franz Höllmüller, narozený 16.7.1898 v Kozí Stráni a jeho manţelka Maria, 

rozená Koch, narozená 12.11.1897 v Dolní Vltavici. 

Otec: Karl Höllmüller, narozený v Schindlau u Aigenu, jeho manţelka Rosa, ovdovělá Studener. 

 

D ů m    č.10    Domovní jméno: Simandl – Ausnehmerhaus 

            / výměnek od č.9 /. 

 

 Majitel jako u domu č.9, obývaný AlbertemWagnerem, narozeným 26.3.1883 v Kozí 

Stráni a jeho manţelkou Marií, rozenou Hafner, narozenou 16.8.1878 v Dolní Borkové. 

 

D ů m    č.11    Domovní jméno: Heisl. 

 

 Majitel Franz Köplinger, narozený 19.8.1890 v Kozí Stráni a jeho manţelka Karoline, 

rozená Leopold, narozená 23.10.1894 v Horní Borkové. 

Předchozí majitelé byli stejně tak Köplingerové. 

Výměra pozemků 17 ha. 

 

D ů m    č.12    Domovní jméno: Heisl – Ausnehmerhaus 

            / výměnek od č.11 /. 

 

 Majitel jako u domu č.11, nebyl během války obydlen, slouţil jako ubytovna pro válečné 

zajatce. 

 

D ů m    č.13    Domovní jméno: Heger / hajný – p.p./ 

 

 Majitel Adolf Lepschy, narozený 1904 a jeho manţelka Anna, rozená Löffler 

z Ulrichsberku. 

Otec: Franz Lepschy, narozený 3.9.1864 a manţelka Agnes, narozená 10.10.1870 v Milné. 

Dům byl zakoupen od rodiny, která se v roce 1895 odstěhovala do Rakouska. 

Výměra pozemků 18 ha. 

 

D ů m    č.14    Domovní jméno: Hogl. 

 

 Majitel Adolf Scheschy, narozený 1908, svobodný, pohřešován ve válce v Rusku. 

Otec: Franz Scheschy, narozený 4.11.1870 v Bliţné, jeho manţelka Maria, narozená 23.1.1874 

v Dolní Borkové.V roce 1895 koupil tento dům otec majitele od Wenzela Bauera, kdyţ došlo ke 

zmenšení majetku. 

Výměra pozemku 6 ha – výrobce dřeváků. 

 

D ů m    č.15    Domovní jméno: Hogl – Ausnehmerhaus 

            / výměnek od č.14 /. 

 

 Majitel jako u domu č.14, obývaný Josefem Scheschym / bratr majitele/, narozeným 1900 

a jeho manţelkou Marií, rozenou Spitzl. 
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D ů m    č.16    Domovní jméno: Hansn. 

 

 Majitel Josef  Nodes, svobodný, narozený 1904 v Kozí Stráni. 

Otec: Franz Nodes, narozený 21.11.1869, manţelka Josefa, narozená 14.12 1868 ve 

Slavkovicích. 

 

D ů m    č.17    Domovní jméno: Neubaun. 

 

 Majitel Josef Kalischko, narozený 18.2.1884 a jeho manţelka Aloisia, rozená Hable, 

narozená 14.10.1883 v Račíně. 

Výměra pozemku 11 ha. 

 

D ů m    č.18    Domovní jméno: Stodler. 

 

 Majitel Josef Wimberger, narozený 1.11.1878, a jeho manţelka Katharina, rozená Markst 

.Dům byl zakoupen v roce 1925 od Aloise Hofmanna. 

Výměra pozemku 2 ha. 

 

D ů m    č.19    Domovní jméno: Hüblbaun. 

 

 Majitel Johann Wimberger, narozený 1.11.1878, lesní dělník a jeho manţelka Maria, 

narozená 27.10.1889 v Račíně. Předchozí majitel byl také Wimberger. 

Výměra pozemku 5,20 ha. 

 

D ů m    č.20    Domovní jméno: Goberl – Bohäuser. 

 

 Majitel Josef Hable, narozený 1904 v Kozí Stráni a jeho manţelka Hermine, rozená 

Höllmüller, narozená 1905 v Kozí Stráni. 

Otec: Wenzel Hable, narozený 27.9.1870, těţař rašeliny v Kozí Stráni, jeho manţelka Franziska, 

narozená 30.1.1876. Dům zdědil Josef Hable po svém svobodném strýci Jakobovi Pfosserovi.  

Výměra pozemku 10 ha. 

 

D ů m    č.21    Domovní jméno: Lemberger. 

 

 Majitel Franz Lemberger, narozený 1911, svobodný. Rodiče Lembergerovy, Franz a 

Johanna, koupili dům ve dvacátých letech od rodiny Matschini, kdyţ se přistěhovali z Vltavy u 

Ţelnavy. 

Výměra pozemku 8,5 ha. 

 

D ů m    č.22    Domovní jméno: Bomann – Hans. 

 

 Majitel Johann Spitzl, povozník, narozený 21.11.1901 a jeho manţelka Ida, rozená 

Tomaschko z Polné. 

Otec: Josef Spitzl, narozený 5.2.1877, obchodník s dobytkem v Kozí Stráni a jeho manţelka 

Anna, narozená 19.11.1879. 

Výměra pozemku 8,40 ha. 

 

 

 

 



 82 

D ů m    č.23    Domovní jméno: Oichtbaun. 

 

 Majitel Rudolf Markst, narozený 1904, dělník a jeho manţelka Franziska, rozená Nodes 

z Jelmu. 

Otec: Paul Markst, horník, narozený 11.10.1865 a jeho manţelka Anna, narozená 15.10.1886. 

Výměra pozemku 6,5 ha. 

 

D ů m    č.24    Domovní jméno: Reitmühle. 

 

 Majitel Rudolf Winkler, narozený 29.6.1912 v Kozí Stráni a jeho manţelka Anna, rozená 

Spitzl z Kozí Stráně 7. 

Otec: Franz Winkler, narozený 14.11.1875 v Kozí Stráni a jeho manţelka Maria, rozená Watzl 

z Radslavi, narozená 18.8.1882. 

Děd: Simon Winkler, narozený 17.10.1842 a jeho manţelka Josefa, rozená Kefer, narozená 

13.1.1838 v Bliţné. 

Mlýn byl postaven v roce 1872, poté co byl koupen vhodný pozemek od Payera z Dolní Vltavice. 

Výměra pozemku 9 ha a mlýn. 

 

D ů m    č.25    Domovní jméno: Moritzn. 

 

 Majitel Anton Schauer, narozený 17.1.1899 a jeho manţelka Aloisia, rozená Bayer 

z Dolní Borkové. 

Otec: Moritz Schauer, narozený 22.9.1855 v Jelmu se svou manţelkou Marií, rozenou 

Beckersberger, narozenou 1.10.1861, která zdědila tento dům po svých rodičích, kteří ho 

postavili v roce 1890. 

Výměra pozemku 2 ha. 

 

D ů m    č.26    Domovní jméno: Moarsch – Franzl. 

 

 Majitel Franz Wagner, narozený 23.7.1873 v Kozí Stráni a jeho manţelka Maria, rozená 

Panoch, narozená 23.9.1879.Majitel postavil dům v roce 1900. 

Výměra pozemku 2,5 ha. 

 

D ů m    č.27    Domovní jméno:Moarschheger. 

 

 Majitel Konrad Hofmann a jeho manţelka Cresczensia, rozená Wagner.Manţelství bylo 

bezdětné.Paní Wagner zdědila dům po svém otci Franzovi Wagnerovi, který ho postavil v roce 

1890. 

Výměra pozemku 5 ha. 

 

D ů m    č.28    Domovní jméno: Jogl – Sepp. 

 

 Majitel Franz Zach z Račína a jeho manţelka Karoline, rozená Wimberger, která zdědila 

po svém otci Josefovi Wimbergerovi, narozeném 6.8.1862 a jeho manţelce, rozené Mayer, 

narozené 12.12.1862.Wimberger byl lesní dělník v klášterních lesích a postavil dům v roce 1895. 

Výměra pozemku 2,5 ha. 
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D ů m    č.29    Domovní jméno: Moarsch – Hansl. 

 

 Majitelka vdova Maria Wagner, narozená 30.10.1885.Manţel Johann, narozený 

17.10.1875, horník, postavil dům v roce 1900. 

Výměra pozemku 3 ha. 

 

D ů m    č.30    Domovní jméno: Win – Franz. 

 

 Majitel Ludwig Meier a jeho manţelka Josefa. Meier byl lesní dělník kláštera Schlägl a 

platí za pohřešovaného v Norsku. 

Otec: Franz Meier, narozený 12.6.1866 v Kozí Stráni a jeho manţelka Franziska, rozená Watzl, 

narozená 29.12.1870 v Dolní Vltavici, přestavěli dům v roce 1900 z tírny lnu na obytný dům. 

Výměra pozemku 1,70 ha. 

 

D ů m    č.31    Domovní jméno: Moarsch – Luis. 

 

 Majitel Alois Wagner, těţař rašeliny, narozený 7.6.1878 a jeho manţelka Maria, rozená 

Proschko, narozená 28.10.1877.Dům postavili v roce 1930. 

Výměra pozemku 1,10 ha. 

 

D ů m    č.32    Domovní jméno:Simandl – Sepp. 

 

 Majitel Josef Studener, lesní dělník, narozený 6.7.1895 a jeho manţelka Maria, rozená 

Faschingbauer. 

Výměra pozemku 1,0 ha. 

 

 

P a d l í      v e      d r u h é      s v ě t o v é      v á l c e. 

 

Franz Wick, č.8, narozen 26.7.1915, padl 26.7.1941 u Smolenska v Rusku. 

Johann Spitzl, č.5, narozen 5.8.1926, padl 16.7.1944 v Normandii. 

Franz Nodes, č.16, narozen 8.12.1902, zemřel 25.1.1944 v lazaretě ve Vídni. 

Johann Spitzl, č.7, narozen 17.5.1900, padl v dubnu 1945 u Bratislavy. 

Franz Lepschy, č.7, padl v 21 letech 20.12.1941 u Sevastopolu na Krymu. 

Franz Schauer, č.25, narozen 3.11.1926, padl 2.2.1945 u Frankfurtu nad Odrou. 

Franz Wagner, č.26, narozen 12.1.1903, padl v dubnu 1945 u Berlína. 

Robert Lepschy, č.13, narozen 1914, pohřešován u Stalingradu. 

Josef Wagner, č.29, narozen 1915, pohřešován. 

Ludwig Meier, č.30, narozen 1907, pohřešován v Norsku. 

Adolf Scheschy, č.14, narozen 1908, pohřešován na východě. 

Josef Kalischko, č.17, narozen 1912, zmizel v posledních dnech války. 

 

 

 Při sčítání lidu v roce 1930 měla vesnice Kozí Stráň celkem 27 domů a 189 obyvatel. 
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H O R N Í    B O R K O V Á. 

 
 Vesnice Horní Borková měla německé jméno nejprve Schachl, později Fleissheim / = 

domov píle – p.p./, kteréţto jméno bylo zvoleno, aby dosvědčilo, ţe od dosídlenců bylo 

poţadováno mnoho dřiny a píle. 

 V roce 1806 dal tehdejší kníţecí ředitel panství v Krumlově Ernst Mayer podnět, aby bylo 

zkultivováno rozsáhlé luţní území, tehdy nazývané pestřický luh. Vedle, právě se usídlivších 

poddaných na rozsáhlém luţním území, k němuţ patřila i Dolní Borková, poţádali kníţete 

Schwarzenberka v roce 1813 o povolení k usídlení přespolní osídlenci z Bliţné, Jablonce, Zbytin, 

Švudic u Čimelic, Kozí Stráně, Lipna a Holzschlagu.Jiţ v březnu 1814 povolil kníţe ţádosti o 

osídlení. 

 Osídlenci číslo 1 aţ 32 dostali 1 korec pole ( = 28, 7732 arů – p.p.) a louku 

v luhu.Osídlenci číslo 1 aţ 15 dostali také pozemky na Schacherlově louce.Podle této louky byla 

také Horní Borková pojmenována v nářečí Schachl.Jméno Schachl znamená o samotě stojící 

lesík. 

  
Situační plánek Horní Borkové. 

 

 Dne 9.července 1887 vyhořela jiţní strana vesnice od Schmieda (č.2) aţ po Perfahla 

z č.22  - celkem 21 stavení.Pro nedostatek vody byl při hasebních pracech vytvořen umělý potok 

a to tak, ţe byl Červený potok u pestřického mlýna rozdvojen a sveden podél k vesnici. 
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 Během pozemkové reformy měli obyvatelé moţnost získat propachtované pozemky od 

kníţete Schwarzenberka.Obyvatelé pracovali převáţně v zemědělství a mimo to v těţbě rašeliny 

nebo v tuhových závodech v Černé. 

 

P  a d  l  í      z a      v l  a  s  t. 

 

V první světové válce:   3 muţi 

Ve druhé světové válce:   

Dům č.2 Josef Haas    Dům č.4 Franz Feurer 

Dům č.12 Adolf Koller    Dům č.13 Rudolf Lang 

Dům č.15 Franz Winkler    Dům č.16 Johann Pöschik 

  Johann Winkler     Franz Pöschik 

Dům č.18 Josef Blechinger   Dům č.20 Adolf Postl 

  Rudolf Blechinger 

Dům č.23 Rudolf Ernecker   Dům č.26 Emil Hamberger 

Dům č.30 Johann Mayer 

 

 

H i s t o r i e      d o m ů      v       H o r n í      B o r k o v é. 

 

 

D ů m    č.1    Domovní jméno: Steinhauer ( = kameník-p.p.) 

 

 1813 Raimund Mathe  1823 Mathias Mathe 

 1856 Ignatz Mathe a Ferdinand Bayer 

 1946 Franz Bayer – poslední majitel. 

  Výměra pozemku 9,32 ha a pohostinství. 

 

D ů m    č.2    Domovní jméno: Schmied (=kovář-p.p.) 

 

 1813 Ignaz Haas   1852 Bernard Haas a Johann Haas 

 1946 Adolf Haas a Theresia, rozená Essl – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 10,25 ha a kovárna. 

 

D ů m    č.3    Domovní jméno: Nazlhiasl. 

 

 1813 Ignatz Watzl   1821 Mathias Watzl a Franz Windorfer 

 1946  Johann Tussetschläger a Katharina, rozená Windorfer – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 8,66 ha. 

 

D ů m    č.4    Domovní jméno: Tomerl. 

 

 1813 Jakob Brüll   1824 Mathias Faschingbauer 

 1851 Josef Faschingbauer  1854 Thomas Mayer a Kaspar Feirer 

 1946 Franz Feirer a Hermine, rozená Mayer – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 4,43 ha. 

 

D ů m    č.5    Domovní jméno:Ziegler (=cihlář-p.p.) 

 

 1813 Mathias Mugrauer  1819 Josef Springer 
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 1854 Franz Höpfler + Franz Höpfler a Anna 

 1946 Franz Höpfler a Anna, rozená Wimberger – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 4,64 ha. 

 

D ů m    č.6    Domovní jméno: Wertl. 

 

 1813 Bernard Springer  1819 Adalbert Fischbauer 

 1822 Adalbert Wimberger  1835 Martin Wimberger 

 1866 Johann Wimberger a Mathias Leopold 

 1946 Johann Leopold a Franziska Tussetschläger – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 8,24 ha. 

 

D ů m    č.7    Domovní jméno: Fuchs. 

 

 1813 Andreas Sykora  1819 Josef Merzinger 

 1819 Johann Klautzek  1821 Jakob Fuchs 

 1823 Franz Fuchs a Mathias Tussetschläger 

 1946 Josef Tussetschläger a Franziska, rozená Jungbauer – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 5,58 ha. 

 

D ů m    č.8    Domovní jméno: Hirter (pastýř-p.p.) 

 

 1813  Obecní dům   1866 Lorenz Ernecker 

 1880 Johann Woisetschläger 

 1946 Alois Schacherl a Anna, rozená Woisetschläger – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 5,83 ha. 

 

D ů m    č.9    Domovní jméno: Schuster ( obuvník –p.p-) 

 

 1813 Michal König   1818 Simon Köplinger 

 1843 Josef Köplinger  1876 Josef Köplinger a Josef Köplinger 

 1946 Alois Köplinger a Aloisia, rozená Königschlager – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 6,00 ha. 

 

D ů m    č.10    Domovní jméno: Toni. 

 

 1813 Albert Haas   1842 Anton Königschlager 

 1855 Johann Königschlager a Karl Königschlager 

 1946 Thomas Jungbauer a Maria, rozená Königschlager – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 6,87 ha. 

 

D ů m    č.11    Domovní jméno: Stürzl. 

 

 1813 Urban Haas   1830 Franz Faschingbauer 

 1845 Franz Faschingbauer  1854 Georg Grobauer 

 1859 Albert Grobauer  1870 Mathias Stürzl a Simon Stürzl 

 1946 Alois Stürzl a Franziska, rozená Diendorfer – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 6,20 ha. 
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D ů m    č.12    Domovní jméno: Binderhanas. 

 

 1813 Anton Faschingbauer  1816 Johann Faschingbauer 

 1855 Johann Faschingbauer a Wenzel Koller 

 1946 Josef Koller a Aloisia, rozená Wagner – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 7,02 ha. 

 

D ů m    č.13    Domovní jméno: Kalupetzky. 

 

 1813 Franz Faschingbauer  1829 Franz Kunzl 

 1867 Franz Ernecker a Alois Kalupetzky 

 1946 Rudolf Lang a Juliane, rozená Kalupetzky – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 4,00 ha. 

 

D ů m    č.14    Domovní jméno: Hiasei. 

 

1813 Mathias Königschlager  

1841 Franz Königslager a Johann Winkler 

1946 Ignatz Kotanko a Johanna, rozená Posset – poslední majitelé. 

 Výměra pozemku 3,50 ha. 

 

D ů m    č.15    Domovní jméno: Machtini. 

 

 1813 Martin Binder   1836 Albert Winkler 

 1880 J.Winkler a Franz Winkler 

 1946 Franz Winkler a Ida, rozená Herbst – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 4,90 ha. 

 

D ů m    č.16    Domovní jméno: Maurer. 

 

 1813 Nikolaus Dolzer  1834 Andreas Dolzer a Leo Wagner 

 1946 Josef Perfahl a Anna, rozená Schläger – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 1,85 ha. 

 

D ů m    č.17    Domovní jméno: Huaterer. 

 

 1813 Georg Lang   1829 Alois Lang 

 1843 Georg Galistl a Johann Pöschik 

 1946 Johann Pöschik a Pauline – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 6,00 ha. 

 

D ů m    č.18    Domovní jméno: Schneider Korl ( krejčí Karel-p.p.) 

 

 1813 Josef Töpfl   1822 Sebastian Bayer 

 1840 Andreas Brüll   1863 Rosalia Pröll 

 1871 Albert Pröll 

 1946 Josef Plechinger a Rosa, rozená Schacherl – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 6,00 ha. 
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D ů m    č.19    Domovní jméno: Jungbau. 

 

 1813 Franz Watzl   1818 Albert Fischlauer 

 1819 Bernard Springer  1828 Mathias Stürzl 

 1870 Bernard Nodes a Wenzel Jungbauer 

 1946 Konrad Jungbauer a Hermine, rozená Dolzer – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 4,00 ha. 

 

D ů m    č.20     Domovní jméno: Schwarzbäck ( černý pekař-p.p.) 

 

 1813 Wenzel Chalupzky  1822 Johann Lackebauer 

 1828 Josef Schuster   1854 Johann Schuster 

 1870 Franz Postl 

 1946 Adolf Postl a Katharina, rozená Mayer – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 6,00 ha. 

 

D ů m    č.21     Domovní jméno: Prager. 

 

 1813 Josef Watzl   1860 Kaspar Watzl 

 1890 Kaspar Prager a Albert a Anna Kroiher 

 1946 Johann Lemberger a Anna, rozená Prager – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 3,50 ha. 

 

D ů m    č.22     Domovní jméno: Perfohl. 

 

 1813 Florian Gutscher  1827 Johann Gunzl 

 1842 Josef Gunzl + Johann Perfahl + Anton a Anna Kroiher 

 1946 Adolf Kalischko a Mathilde, rozená Modl – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 5,00 ha. 

 

D ů m    č.23     Domovní jméno: Bernhardn. 

 

1820 Ignatz Perfahl 

 1866 Franz Perfahl + Bernhard Ernecker + Josef a Anna Ernecker 

 1946 Franziska Ernecker, rozená Köplinger – poslední majitelka. 

  Výměra pozemku 4,81 ha. 

 

D ů m    č.24     Domovní jméno: Hofner. 

 

 1820 Johann Ernecker  1868 Albert Ernecker a Josef Leopold 

 1946 Josef Leopold a Theresia, rozená Hainzl – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 8,27 ha. 

 

D ů m    č.25     Domovní jméno: Gunzl. 

 

1820 Jakob Mayr + Jakob Mayr + Johann Gunzl 

1946 Karl Gunzl a Anna, rozená Haas – poslední majitelé. 

 Výměra pozemku 5,19 ha. 
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D ů m    č.26     Domovní jméno: Postl. 

 

 1813 Michael Zillner  1829 Mathias Postl 

 1850 Mathias Postl   1867 Wenzel Mathe a Konrad Hamberger 

 1946 Franz Hamberger a Maria, rozená Haas – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 7,22 ha. 

 

D ů m    č.27     Domovní jméno: Heubau. 

 

 1820 Lorenz Reifmüller  1825 Candidus Reifmüller 

 1826 Albert Studener  1841 Lorenz Marxl 

 1852 Josef Marxl a Adolf Studener 

 1946 Adolf Studener a Maria, rozená Perfahl – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 5,10 ha. 

 

D ů m    č.28     Domovní jméno: Sogfeiler. 

 

 1813 Georg Grobsbauer  1851 Franz Grobsbauer a Josef Winkler 

 1946 Mathias Jungwirth a Hildegard, rozená Mayer – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 3,47 ha. 

 

D ů m    č.29     Domovní jméno: Honsirgl. 

 

 1820 Mathias Zinsmeister  1827 Wenzel Chalupetzky 

 1847 Franz Chalupetzky  1867 Mathias Postl a Mathias Grobauer 

 1946 Josef Grobauer a Theresia – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 7,20 ha. 

 

D ů m    č.30     Domovní jméno: Simandl. 

 

 1820 Simon Pöschl   1849 Karl Pöschl 

 1876 Simon Pöschl a Franz Pöschl 

 1946 Karl Wolfschläger a Pauline, rozená Pöschl – poslední majitelé. 

  Výměra pozemku 9,76 ha. 

 

D ů m    č.31     Domovní jméno: Stamfest. 

 

1927 postaven    

1946 Franz Stamfest a Maria, rozená Tussetschläger – poslední majitelé. 

 Výměra pozemku 2,10 ha. 

 

 

Při sčítání lidu v roce 1930 měla vesnice Horní Borková celkem 30 domů a 178 obyvatel, z nichţ 

byl 1 Čech.        
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D O L N Í      B O R K O V Á. 

 
Německé jméno vesnice Urbachl, později Mayerbach. 

 Jako u vesnice Horní Borková, vzešel podnět k zaloţení vesnice Dolní Borková v roce 

1806 od ředitele kníţecího panství v Krumlově Ernsta Mayera.Jméno vesnice je odvozeno od 

jména zakladatele – Mayerbach ( = Mayerův potok –p.p.). 

 Je domněnka, ţe podél potoku Aubachl ( = Luţní potok –p.p.) vzniklo z počátku několik 

obydlí.Tento potok, který se táhne podél vesnice, dal vesnici jméno Urbachl. 

 V září 1813 poţádalo 13 osídlenců kníţete Schwarzenberka o povolení k usazení a 

přidělení pozemků.Této ţádosti bylo v březnu 1814 vyhověno.Další ţádosti byly podány v říjnu 

1819 a bylo jim vyhověno v březnu 1820.Celkem zde bylo 29 osídlenců, převáţně lesních 

dělníků, kteří pocházeli z Bliţné, Krottin ( rychta Wegscheid), Brandenburku, Molnerstreitu ( 

panství Altenhof), Heligenstadtu, Lštína, Kuinigredu / H.Rakousko/, Multenberku ( Vyšší Brod ) 

a Grossczekau.Jeden osídlenec byl dítě vojáka, narozený neznámo kde. 

 Potok Schachlbach byl prohlouben za pomoci kníţete Schwarzenberka a to četou c.k. 

ţenistů v délce asi 5 km.Ve stejném čase byla vytýčena a vystavěna silnice z Pestřice do Dolní 

Vltavice.Přes hluboké močály byla poloţena povalová cesta pod velením rotmistra ţenistů 

Tarasche, proto byla silnice pojmenována Taras.Tím také pozbyla na významu daleká cesta přes 

Kozí Stráň do Dolní Vltavice. 

 

P a d l í      v e      2.      s v ě t o v é      v á l c e. 

 

Dům č.1 Johann Dolzer + Johann Pöschl 

Dům č.9 Alois Ernecker + Franz Fleischmann 

Dům č.10 Franz Pichler 

Dům č.11 Josef Peschl 

Dům č.18 Ludwig Haas 

Dům č.19 Franz Payer 

Dům č.20 Emil Kosak 

Dům č.30 Franz Hellinger + Adolf Helinger + Willi Helinger  

Dům č.33 Johann Heider 

Dům č.35 Adolf Ehrenreiter 

Dům č.37 Josef Kosak 

Dům č.39 Hans Mühlbeck + Franz Mühlbeck 

Dům č.41 Walter Andexinger 

Dům č.45 Johann Kosak + Walter Kosak. 

 

 

H i s t o r i e      d o m ů      v       D o l n í      B o r k o v é. 

 

D ů m    č.1    Domovní jméno: Wagnernazl. 

 

 1813 Mathias Brüll   1819 Jakob Höltschl 

 1831 Wenzel Höltschl  1854 Josefa Dolzer, rozená Höltschl 

 1855 Ignatz Dolzer + Bernard Dolzer 

 1946 Johann Dolzer a Berta, rozená Weiss. 

  Výměra pozemku 9,03 ha. 
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D ů m    č.2    Domovní jméno: Deutsch. 

 

 1813 Mathias Schuster  1827 Mathias Schuster 

 1854 Paul Irro   1866 Adalbert Irro 

 1873 Josef Riepl + Simon Grobauer 

 1946 Josef Pangerl a Aloisia, rozená Grobauer. 

  Výměra pozemku 5,60 ha. 

 

D ů m    č.3    Domovní jméno: Wostl 

 

 1813 Sebastian Marks  1816 Thomas Marks 

 1838 Mathias Marks  1866 Maria Marks + Johann Markst 

 1946 Johann Markst a Maria 

  Výměra pozemku 6,50 ha. 

 

D ů m    č.4    Domovní jméno: Maurer jogl. 

 

 1813 Ignatz Kinadeter  1814 Paul Watzl 

 1820 Jakob Merzinger  1840 Anton Merzinger + Adolf Lausberger 

 1946 Franz Lausberger a Anna, rozená Kappelner. 

  Výměra pozemku 6,50 ha. 

 

D ů m    č.5    Domovní jméno: Lausberger. 

 

 1813 Simon Lausberger  1834 Josef Lausberger + Johann Lausberger 

 1946 Adolf Tussetschläger a Anna, rozená Lausberger. 

  Výměra pozemku 6,83 ha. 

 

D ů m    č.6    Domovní jméno: Peter. 

 

 1813 Peter Berger   1819 Franz Blächinger + Mathias Blächinger 

 1859 Katharina Blächinger + Josef Kalischko 

 1946 Franz Kalischko a Josefa, rozená Kosak. 

  Výměra pozemku 7,15 ha. 

 

D ů m    č.7    Domovní jméno: Woldjogl. 

 

 1813 Jakob Bichler   1843 Jakob Bichler + Paul Pichler 

 1946 Alexandr Pichler a Anna, rozená Kosak. 

  Výměra pozemku 9,00 ha. 

 

D ů m    č.8    Domovní jméno: Riepl. 

 

 1813 Johann Christl   1837 Josef Riepl 

 1870 Karl Riepl 

 1946 Adolf Riepl a Maria, rozená Lepschy. 

  Výměra pozemku 8,77 ha. 
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Situační plánek vesnice Dolní Borková. 

 

 
Vesnice Dolní Borková na okraji rašeliniště. 

 

D ů m    č.9    Domovní jméno: Leopoldn. 

 

 1813 Leopold Ernecker 

 1829 Martin Ernecker + Johann Ernecker + Franz Ernecker 

 1946 Johann Ernecker a Anna, rozená Blechinger. 

  Výměra pozemku 10,00 ha. 
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D ů m    č.10    Domovní jméno: Maurer. 

 

 1813 Johann Ernecker + Mathias Ehrenreiter 

 1850 Georg Ehrenreiter   1875 Johann Stürzl 

 1876 Franz Pichler  

 1946 Franz Pichler a Anna, rozená Pichler. 

  Výměra pozemku 6,34 ha. 

 

D ů m    č.11    Domovní jméno: Richtfeld. 

 

 1813 Aegidi Ströher   1818 Mathias Richtfeld 

 1854 Jakob Richtfeld + Franz Richtfeld 

 1946 Franz Richtfeld a Emilie, rozená Oser. 

  Výměra pozemku 6,57 ha. 

 

D ů m    č.12    Domovní jméno: Iro. 

 

 1820 Johann Irro + Paul Irro + Josef Irro 

 1875 Franz Ehrenreiter 

 1946 Leopold Philipp a Agnes, rozená Ehrenreiter. 

  Výměra pozemku 12,80 ha. 

 

D ů m    č.13    Domovní jméno: Kosak. 

 

 1820 Bartolomäus Miny   1827 Jakob Kosak 

 1853 Maria Kosak    1857 Franz Kosak + Mathias Tusset- 

        schläger a Theresia 

 1946 Josef Kosak a Maria, rozená Watzl. 

  Výměra pozemku 3,91 ha. 

 

D ů m    č.14    Domovní jméno: Lerl. 

 

 1820 Leonhard Mayer   1832 Josef Mayer + Hermann Mayer

 1946 Johann Mayer a Anna, rozená Hirsch. 

  Výměra pozemku 6,43 ha. 

 

D ů m    č.15    Domovní jméno: Sykora. 

 

 1820 Andreas Sikora   1833 Jakob Sykora 

 1876 Josef Sikora + Felix Tussetschläger 

 1946 Franz Tussetschläger a Anna. 

  Výměra pozemku 7,15 ha. 

 

D ů m    č.16    Domovní jméno: Moser. 

 

 1820 Andreas Moser   1821 Mathias Moser 

 1869 Franz Moser 

 1946 Alois Leopold a Karoline, rozená Moser. 

  Výměra pozemku 7,36 ha. 
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D ů m    č.17    Domovní jméno: Stürzl. 

 

 1813 Andreas Stürzl  1838 Johann Stürzl+Anton Scheschy 

 1946 Ignatz Scheschy a Anna, rozená Leopold. 

  Výměra pozemku 7,50 ha. 

 

D ů m    č.18    Domovní jméno: Glaser. 

 

 1813 Anton Hebenstein  1824 Raymund Reifmüller 

 1827 Wenzel Höltschl  1844 Albert Glaser 

 1875 Gregor Haas 

 1946 Josef Haas a Anna, rozená Dolzer. 

  Výměra pozemku 5,86 ha. 

 

D ů m    č.19    Domovní jméno: Kaiser. 

 

 1820 Mathias Mugrauer  1825 Johann Mugrauer 

 1832 Franz Payer   1841 Franz Payer + Wenzel Payer 

 1946 Franz Payer a Anna, rozená Hable. 

  Výměra pozemku 6,30 ha. 

 

D ů m    č.20    Domovní jméno: Mautstädter. 

 

 1820 Mathias Hois   1837 Josef Mugrauer 

 1875 Josef Stürzl + Franz Kosak 

 1946 Ignaz Kosak a Franziska, rozená Müller. 

  Výměra pozemku 8,00 ha. 

 

D ů m    č.21    Domovní jméno: Simandl. 

 

 1819 Simon Kallistl   1821 Franz Kallistl 

 1850 Josef Koller    

 1856 Johann Mathias + Maria-Marianna a Josef Koller 

 1876 Johann Koller + Johann Hable 

 1946 Josef Hable a Maria, rozená Philipp. 

  Výměra pozemku4,31 ha. 

 

D ů m    č.22    Domovní jméno: Quittoschinger(=Květušínský) 

 

 1820 Franz Tuusetschläger  1827 Mathias Tussetschläger 

 1876 Alois Tussetschläger + Johann Tussetschläger 

 1946 Johann Tussetschläger a Maria, rozená Fischer. 

  Výměra pozemku 9,26 ha. 

D ů m    č.23    Domovní jméno: Irik. 

 

 1820 Josef Konopitzky  1821 Mathias Braunschmied 

 1828 Josef Braunschmied  1829 Jirzik Illek 

 1871 Mathias Illek + Albert Pfosser 

 1946 Albert Pfosser a Aloisia, rozená Riepl. 

  Výměra pozemku 7,00 ha. 



 95 

D ů m    č.24    Domovní jméno: Binsepp. 

 

 1820 Sebastian Resch  1826 Philipp Resch 

 1830 Josef Hois   1851 Maria Hois + Johann Hopfinger 

 1946 Josef Hopfinger a Johanna, rozená Beudinger. 

  Výměra pozemku 6,69 ha. 

 

D ů m    č.25    Domovní jméno: Zimmerhans. 

 

 1820 Leopold Resch  1829 Johann Resch 

 1842 Johann Hable   1869 Franz Hable + Josef Hable 

 1946 Franz Hable a Maria, rozená Leopold. 

  Výměra pozemku 7,71 ha. 

 

D ů m    č.26    Domovní jméno: Floudl. 

 

 1820 Wilhelm Trinkbauer + Florian Grübl 

 1865 Katharina Grůubl + Jakob Grübl 

 1946 Adolf Grübl, vdovec. 

  Výměra pozemku 5,35 ha. 

 

D ů m    č.27    Domovní jméno: Pilat. 

 

 1820 Josef Grübl   1829 Mathias Heis 

 1839 Mathias Pilat   1870 Albert Pilat 

 1871 Mathias Koller + Alois Kosak 

 1946 Franz Kosak a Franziska, rozená Kapelner. 

  Výměra pozemku 6,80 ha. 

 

D ů m    č.28    Domovní jméno: Wirtschneider. 

 

 1820 Mathias Prell   1830 Mathias Pröll 

 1861 Theresia Pröll   1861 Franz Binder + Josef Studener 

 1946 Josef Studener a Maria, rozená Tussetschläger. 

  Výměra pozemku 6,80 ha. 

 

D ů m    č.29    Domovní jméno: Oichtsepp. 

 

 1820 Josef Reitinger  1836 Anton Reitinger 

 1854 Theresia Reitinger  1855 Wenzel Pangerl + Franz Pangerl 

 1946 Franz Pangerl a Josefa, rozená Pany. 

  Výměra pozemku 6,65 ha. 

 

D ů m    č.30    Domovní jméno: Hellinger. 

 

  Franz Hellinger 

 1946 Josef Hellinger a Hermine, rozená Breitschopf. 

  Výměra pozemku 7,83 ha. 
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D ů m    č.31    Domovní jméno: Dulzer. 

 

  Johann Dolzer 

 1946 Franz Dolzer a Franziska, rozená Breitschopf. 

  Výměra pozemku 8,72 ha. 

 

D ů m    č.32    Domovní jméno: Reimund. 

 

  ? 

 1946 Adolf Lausberger a Josefa, rozená Ehrenreiter. 

  Výměra pozemku 5,73 ha. 

 

D ů m    č.33    Domovní jméno: Heider, dříve Peternhansl. 

 

  Josef Mayer a Aloisia 

 1946 Johann Heider a Anna, rozená Matejka. 

  Výměra pozemku 7,00 ha. 

 

D ů m    č.34    Domovní jméno: Thedorn. 

 

  Johann Vielsecker a Anna 

 1946 Josef Springer a Johanna, rozená Jungwirth. 

  Výměra pozemku 6,19 ha. 

 

D ů m    č.35    Domovní jméno: Iroadolf. 

 

  Adolf Ehrenreiter a Theresia 

 1946 Adolf Ehrenreiter a Katharina, rozená Lausberger. 

  Výměra pozemku 2,54 ha. 

 

 

Domy postavené po roce 1920: 

 

D ů m    č.36    Domovní jméno: Hafner. 

 

 1946 Johann Hafner a Maria, rozená Hable. 

  Výměra pozemku 5,75 ha. 

 

D ů m    č.37    Domovní jméno: Kosaksepp. 

 

 1946 Josef Kosak a Anna, rozená Studener. 

  Výměra pozemku 4,50 ha. 

 

D ů m    č.38    Domovní jméno: Höferhiasl – Konsum. 

 

 1946 Mathias Höfer a Hedwig, rozená Erhart. 

  Výměra pozemku 2,58 ha. 
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D ů m    č.39    Domovní jméno: Mühlbeck. 

 

 1946 Johann Mühlbeck a maria, rozená Grobauer. 

  Výměra pozemku 3,00 ha. 

 

D ů m    č.40    Domovní jméno: Lerlfranz. 

 

 1946 Franz Mayer a Pauline, rozená Blechinger. 

  Výměra pozemku 3,00 ha. 

 

D ů m    č.41    Domovní jméno: Andexinger. 

 

 1946 Mathilde Andexinger, rozená Koller, vdova. 

  Výměra pozemku 2,09 ha. 

 

D ů m    č.42    Domovní jméno: Morschhansl. 

 

 1946 Franz Wagner a Johanna, rozená Trentl. 

  Výměra pozemku 1,77 ha. 

 

D ů m    č.43    Domovní jméno: Hablehansl. 

 

 1946 Johann Hable – vdovec. 

 

D ů m    č.44    Domovní jméno: Mayrfranzl. 

 

 1946 Franz Mayer a Anna, rozená Hable. 

  Výměra pozemku 1,08 ha. 

 

D ů m    č.45    Domovní jméno: Kosaknhons. 

 

 1946 Johann Kosak a Maria, rozená Merzinger. 

  Výměra pozemku 2,60 ha. 

 

D ů m    č.46    Domovní jméno: Schauflersepp. 

 

 1946 Josef Schaufler a Anna, rozená Blechinger. 

  Výměra pozemku 2,50 ha. 

 

 

 Podle sčítání lidu v roce 1930 měla vesnice Dolní Borková celkem 41 domů a 282 

obyvatel.Z obyvatel nebyl nikdo české národnosti. 

 

 

 

 

KONEC – Historie farnosti DOLNÍ VLTAVICE. 
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