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- v roce 1869 pod názvem Sarau, obec v okrese Krumlov 
- v roce 1880 – 1890 pod názvem Sarau, t.  Zárov, okres Krumlov 
- v roce 1900 – 1910 pod názvem Sarau, obec v okrese Krumlov 
- v roce 1921 – 1930, obec v okrese Český Krumlov 
- v roce 1950 osada obce Dolní Vltavice, okres Český Krumlov 
- v dalších letech se jako osada a součást obce Černá v Pošumaví neuvádí 

 
 
Vznik obce Kyselov se datuje rokem 1332. 
 
Na základě sčítání obyvatel a domů jsou k dispozici údaje z let: 

- v roce 1890 - 104 obyvatel 
- v roce 1910 - 265 obyvatel a 28 domů 
- v roce 1921  - 453 obyvatel a 60 domů 
- v roce  1930 - 256 obyvatel a 29 domů 
- v roce 1950 - 18 obyvatel a 32 domů 

 
Poloha obce Kyselov = zem.šířka  48, 68277 
    zem.délka  14, 05833 
 

Kyselov *Zdeněk Pechar 7.3.2007 21:33+ |  
Většina obce zatopena Lipnem, nebo zbourána kvůli ochranému zátopovému pásmu. To co bylo na 
nynějším pravém břehu byli podle mých informací roztroušené samoty, které zanikly kvůli blízkosti 
státní hranice.  
Výňatek z klášterní kroniky:  
Klášter premonstrátů v Drkolné založil na obchodní cestě ves a dvůr Kyselov, který je německy 
nazýván Sarau. Tuto cestu později dostal zvíkovský hejtman Hirze, který byl věrný služebník krále 
Václava I. a „vysloužil si újezd na Mokrém“. Nejednalo se o velké území, ale „půda zde byla velmi 
úrodná a středem procházela stezka do Rakous“. Protože Hirz neměl potomků, rozhodl se se svou 
manželkou Daricí darovat újezd „na Mokrém“ klášteru Svatá Koruna. Král Přemysl Otakar II. potvrdil 
toto darování 27. března 1268.  
. Už roku 1332 je uváděn na kyselovské straně Vltavský dvorec, tj. "Hof vor Wulda" (později tzv. dům 
"U Boara", "Boarhaus" čp. 2), kde se zřejmě nacházelo i schläglské ("drkolenské") "vltavské mýto" 
("Maut vor Wulda"), neboť už roku 1337 tu dává probošt Ulrich I. zjistit příjmy z mýtného.  
Teprve později byla na pravém břehu těsně vedle mostu postavena schläglská mýtnice (Schlägler 
Mauthaus), pozdější dům čp. 1. Tento dům klášter roku 1777 prodal. V roce 1783 bylo klášterní mýto 
císařem Josefem II. zrušeno, ale hned rok po jeho smrti, tj. roku 1791 zase obnoveno . 
Kyselov 256 duší - 1930 ( církevní údaj) 
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Kyselov 

 kronika obce Černá v Pošumaví – díl. I. 

 Německé jméno obce je SARAU. Po velkorysém darování klášteru ve Schläglu Jindřichem z 
Rožmberka velkého území, které bylo ohraničeno velkým masivem mezi Ježovým a Červeným 
potokem a tokem Vltavy, byly zahájeny velice brzy, po tomto aktu ze dne 29. června 1308, práce na 
vyklučení lesa. Již v roce 1332 se objevuje „Dvůr před Vltavou“ / Hof vor Wulda/, který 
obhospodařoval plochu 187 ha a měl mlýn. Vyklučením lesa a stavbou dvora pověřil klášter Schlägl 
jednoho Bavoráka.Jméno „Boar“ se udrželo až do konce 2.světové války.Jak je patrno, udržel se tento 
zakladatelský rod, jak je uváděn často v listinách pod jménem „Payer“ až do doby převedení 
církevního majetku do soukromých rukou v letech 1783 / 84. Bezprostředně po postavení dvora, 
zřídil klášter mýtní stanici v tomto dvoře, jejíž příjmy přenechal opat Oldřich I. / Ulrich I. 1304 – 1338/ 
svým klášterním bratřím v roce 1337. Toto je důkazem, že již tehdy panoval čilý obchodní ruch na 
staré soumarské cestě. 

Založení Kyselova spadá do roku 1457, tehdy je Kyselov uváděn v listině s 20 leníky kláštera 
Schlägl.Ve skutečnosti bylo založení vesnice a především Lužního a Mechového mlýna provedeno 
podstatně dříve. 

Kyselov velice trpěl během 30ti leté války a bezprostředně po ní. Aby zmírnil zbídačení obyvatelstva, 
převedl opat kláštera Schlägl Martin Greysing dne 30. května 1650 vesnici Kyselov do „Německé 
svobody“, což bylo asi pro ní velkým dobrodiním, protože české právo bylo daleko přísnější než 
německé a poddaní byli podle něho také „osobně nesvobodní“. 

Klášter Schlägl byl dobrý pozemkový pán ke svým poddaným, protože v roce 1790 se mohli z roboty 
vykoupit, nebo ji vykonávat dál. 

Rychtáři v Kyselově. 

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 Thaller  
 1834 - Bernhard Pfosser 

Při sčítání lidu v roce 1930 měl Kyselov 29 domů s 256 obyvateli, z toho byli 2 Češi. 

     



 
Kyselov - Sarau 

 
 
 
 

 
 

Kyselov po požáru v r. 1911 
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Bývalá rota PS Kyselov 

 

 
Plánek Kyselova – cesta ke státní hranici – současný stav 2008 

 

 
Další mapka – z www.zanikleobce.cz 


