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Lipno online 
 
Kategorie:    Osada   (správní obec: Černá v Pošumaví) 
Okres:     Český Krumlov 
Důvod zániku:    Vodní nádrž Lipno  
Období zániku:    1950-1960 
Současný stav:    Zničena částečně 
 
 WGS-84 souřadnice (GPS) 
      Šířka N(Y)°  Délka E(X)°  Popis    Vloženo    
     48.69586   14.07633   GPS  Zdeněk Pechar  26.12.2006     
 

 Historie a jiné články 
Dolní Vltavice  *Zdeněk Pechar 26.12.2006+ 
Nejstarší jméno obce " Na Hirzowe" (něm.Hirschau) se datuje 2. března 1268, na darovací listině 
sepsané v Písku. Později se uvádějí jména Hirzow, Wltaua, Wultag a Wulda. Od roku 1918 se obec 
jmenuje Untermoldau, česky Dolní Vltavice. 
Vedle původního statku Mokrá, který byl založen již dříve, byla Dolní Vltavice největším a 
nejvýznamějším osídlením majitele, purkrabího Hirze. Například náměstí mělo plochu přes 1 
hektar,dlouhé 190 a široké 90 kroků.  
V roce 1350 obdržela obec práva městyse. I když s titulem městys byla spojena povinost celou obec 
opevnit, byl opevněn jenom kostel zdí 2 metry vysokou a 1 metr silnou. Což ovšem stačilo, aby op... 
*více+ 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

K historii  [Michal Kurz 21.8.2008] 
Vltavice vznikla na trase obchodní cesty mezi Boleticemi a rakouským Schläglem. R.1268 věnoval 
osadu její zakladatel purkrabí Hirzo (protože byl bezdětný) klášteru ve Zlaté Koruně. R.1420 pak 
Vltavice přešla do majetku Rožmberků a součástí krumlovského panství zůstala až do zrušení 
poddanství, kdy získala vlastní samosprávu. V r.1640 je zde poprvé uváděna farní škola, od r.1872 zde 
fungovala pošta, vedle toho i řada hostinců, obchodů a řemeslných živností. R.1892 byla v městečku 
postavena jednopatrová školní budova, kde v následujících letech sídlila německá obecná pětitřídka a 
jednotřídní německá měšťanská škola. Po II.sv. válce byla Vltavic... *více+ 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Kostel sv.Linharta  [Michal Kurz 21.8.2008] 
Založen r.1355 jako farní, barokně upravován v letech 1725-26 a 1766-68. Při stavbě Lipna se údajně 
zprvu počítalo s jeho zachováním, neboť byl památkově chráněn. Nakonec ale Ředitelství pro vodní 
dílo Lipno kostel spolu se hřbitovem, márnicí a dalšími objekty v centru Vltavice odkoupilo za odhadní 
cenu 89957,10 Kčs a začalo je připravovat k demolici. Samotný kostel, na kterém byla v květnu 1958 
rozebrána střecha, musel být odstřelen, protože při nízkém stavu hladiny Lipna vyčnívala jeho věž z 
vody. Bohatý mobiliář, tvořený především nákladnými barokními a rokokovými oltáři, byl z větší části 
zničen. Zachránit se podařilo gotickou plastiku sv... *více+ 
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 Vývoj počtu obyvatel a domů   Rok  1850  1930  1948  1970 *zdroje údajů+  
Počet obyvatel      299  414  120  31  
Počet domů              63 
 

 
Plánek Dolní Vltavice 

 
Dolní Vltavice – Unterwuldau, Untermoldau 

 



 
Současný plánek Dolní Vltavice – 2008 

 

D   O   L   N   Í          V  L   T   A   V  I   C   E. 

 

Začátek kroniky obce Černá v Pošumaví/ 
 
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 již uvedeno jméno Wltaua, v seznamu rožmberského 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 již 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 zboží Boletice.Hirzo se objevuje již v létech 1241 až 1248 jako královský kuchařský mistr a od 
roku 1250 jako purkrabí na Klingerbergu.Protože rozuměl stavebnictví, pověřil ho král Otakar 
naplánováním a založením města Budějovice. 
Že byl skutečně nadaným stavitelem měst, o tom svědčí výhodná poloha města Budějovic.V roce 1268 
založil Dolní Vltavici, jejíž založení v tomto roce písemně doloženo, ale ve skutečnosti bylo toto místo 
osídleno dříve.Hirzo již tehdy rozpoznal, že se zde jedná o hraniční místo, jemuž připadne v obchodě se 
sousedními zeměmi zvláštní úloha. 
Hirzo založil Dolní Vltavici ve velkorysých rozměrech, dal jí jméno „Hirzow“ a dalo by se této velkorysosti 
rozumět tak, že si jí vyvolil za své sídlo na území svého zboží Mokrá – Dolní Vltavice. 
 
V roce 1669 udělil Johann Christian z Eggenbergu Dolní Vltavici městská práva a k tomu pečeť, která byla 
používána až do roku 1945;jednalo se o znak, který dali již Rožmberkové Dolní Vltavici v roce 1505 u 
příležitosti povýšení Dolní Vltavice na město. Při novém návrhu znaku by jistě odpadla rožmberská 

pětilistá růže, protože nenávist nových mocipánů byla 

tak velká, že 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, že Dolní Vltavice nemá žádná majetková práva na 
pravém břehu Vltavy.Kladiva ve znaku dokumentují majetnická práva 
kláštera ve Schläglu na pravém břehu Vltavy……………….. 
 

+ vše ostatní o Dolní Vltavici v Kronice obce 

Černá v Pošumaví díl.I. 



 

 
Z roku 1890 

 

 
Dolní Vltavice 

 

 
Detail z Dolní Vltavice 



 
Kostel sv. Linharta 

 

 
Interiér kostela 



 

 
Most přes řeku Vltavu 

 
Most přes řeku – dřevěný 



 
Pomník padlým a Vltavická Madona 

 

 
Dolní Vltavice se zaplavuje – postupná demolice 



 
Za chvíli zmizí kostel 

 
Demolice pokračuje 



 
Voda přehrady stoupá 

 

 
Lipno se naplnilo 

 

 



 
Jeden z původních domů 

 
U Dolní Vltavice – současnost - 2005 

 

 



 


