
K O Z Í    S T R Á Ň / německy Geisleiten / 
 
ZDROJ: 

Historický lexikon obcí 2005 – www.genea.cz 
ŠUMAVA – Baset 2003 – publikace 

www.zanikleobce.cz 
www.mapy.cz – historické 1836 – 1852 

Kronika obce Černá v Pošumaví 
- v roce 1869 pod názvem Gaisleiten, osada obce Sarau, okres Krumlov 
- v roce 1880 – 1890 pod názvem Geisleiten, osada obce Sarau t. Zárov, okres Krumlov 
- v roce 1900 – 1910 pod názvem Geisleiten, osada obce Sarau, okres Krumlov 
- v roce 1921 – 1930 osada obce Kyselov, okres Český Krumlov 
- v dalších létech osada jako součást obce Černá v Pošumaví zanikla. 

  
Vznik osady Kozí Stráň se datuje rokem 1789. 
Na základě sčítání obyvatel a domů jsou k dispozici údaje z let: 

- rok 1910 - 201 obyvatel a 28 domů 
- rok 1921 - 208 obyvatel a 31 domů 
- rok 1930 - 189 obyvatel a 27 domů 

 
 
Poloha osady Kozí  Stráň = zem. šířka  48, 69194 
     zem. délka 14, 02944 

kozí stran [peko 26.3.2007 09:48]  
dnes je to zarostle místo sem tam nejake zaklady. pry je tam vyhled nadherny na 
lipno.smutny obraz jak dopadlo naše pohraniči. 
 
Kozí Stráň [Lucka 5.9.2008 22:48]  
V roce 1946 po odsunu Němců v obci zůstala pouze 1 rodina rakouské státní příslušnosti a 
později přibyl jestě 1 český dosídlenec. Tito poslední obyvatelé však osadu opouštějí v roce 
1948 a od té doby je zcela prázdná. 

 
 

Kozí stráň 

/ kronika Obce Černá v Pošumaví – díl. I / 

Vesnice Kozí stráň německým jménem Geissleiten, byla založena klášterem Schlägl v roce 1670, 
jako poslední velké sídliště na velkém lesním území, které daroval v roce 1308 klášteru Schlägl 
Jindřich z Rožmberka. Důvodem pojmenování vesnice Kozí stráň, ležící na úpatí 1 077 m 
vysokého Bärnsteinu, mohlo být staroněmecké slovo „Leithen“, označující svah kopce 
přivráceného ke slunci, který byl jistě dobrým místem pro pasení koz. 

Podle starého ústního podání byli prvními třemi osídlenci Simandl č.9 a 10, Heisl č.11 a 12 a 
Spitzl č.7 a 8. 

Výměra pozemků celé vesnice činila asi 250 ha. K nejstarším patřila asi 1,5 ha velká společná 
louka, která byla využívána sedlákem, který pečoval o plemenného býka / Býčí louka/. Na této 

http://www.genea.cz/
http://www.zanikleobce.cz/
http://www.mapy.cz/


louce byly dvě vydatné studny, z nichž 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 každý osídlenec vyrobit a dodat klášteru Schlägl 1 600 ks šindele ročně. 

V roce 1936 byl založen místní dobrovolný hasičský sbor, který byl nejdříve vybaven pouze ruční 
stříkačkou, ale ještě v témže 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 základů 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 požár 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. 

Při sčítání lidu v roce 1930 měla vesnice Kozí Stráň 27 domů a 189 obyvatel. 

 

Katastrální mapka z roku 1923 / reprodukční ústav Ministerstva financí / 
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Zde bývala obec Kozí Stráň 

 
 


