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ZDROJ: 

Historický lexikon obcí 2005 – www.genea.cz  
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www.mapy.cz – historické 1836 – 1852 
text a foto k článku – František Záhora 

 
- v roce 1869 pod názvem Neustift, osada obce Planles, okres Krumlov 
- v roce 1880 – 1890 pod názvem Neustift, osada obce Plané, okres Krumlov 
- v roce 1900 – 1910 pod názvem Neustift, osada obce Planles, okres Krumlov 
- v roce 1921 – 1950 osada obce Plánička, okres Český Krumlov 
- v dalších letech / ? / osada jako část obce Černá v Pošumaví zanikla. 

 
Vznik osady Nová Lhota se datuje rokem 1375. 
Nadmořská výška osady činila 750 m/n/m. 
 
Na základě  sčítání obyvatel a domů jsou k dispozici pouze údaje z let: 

- rok 1910 - 25 obyvatel a 4 domy 
- rok 1921 - 33 obyvatel a 5 domů 
- rok 1950 -   4 obyvatelé a 3 domy 

 
Poloha osady Nová Lhota  = zem. šířka 48, 70472 
     zem. délka 14, 13722 
 

 
Nová Lhota     -  Neustift 

 

Diskuse k tématu: / na www.zanikleobce.cz / 
 
Lužní mlýn mezi obcemi Milná x Muckov x Plánička, okr.Č.Krumlov [Eva Řechková 
26.12.2006 11:47]  
Vážený p. Berane, pátrám o jakékoliv písemné či foto zmínce o této usedlosti,na jejíchž základech 
stojí rekreační stavení. Jedná se o samotu v lesním porostu na cykl.stezce mezi výše uvedenými 
obcemi. Na mapě, kt. je v databázi se jedná o Lužní mlýn v blízkosti Lukavického potoka, jehož tok z 

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


Pláničského rybníka ústí do Lipenského jezera a procházel dnes již zaniklou obcí Nová Lhota. Děkuji 
za info . 
 

 
Vyznačení Lužního mlýna na mapce. 

 
 
 

 

Králíkovo království nedaleko Černé aneb „Bláznovo údolí“. 

/ z článku Františka Záhory, ČkDeník 4.10.2008 / 
 
 
Pěšky nebo na kole / autem vjezd zakázán/ podél přírodní rezervace „Pláničský rybník“ a dále 

podél přírodní památky „Kotlina pod Pláničským rybníkem“ cestou směrem na Milnou,narazíte těsně 
na hranici přírodní památky, na poměrně velký objekt, který býval obydlím poněkud svérázné postavy 
– Josefa Králíka. 
 V katastrální mapě nazývaný Lužní mlýn, býval podle vyprávění pamětníků spíše hamrem, 
jakási kovárna poháněná vodním kolem. Ovšem v době, kdy si Josef Králík toto místo vyhlédl a na 
MNV Světlík požádal o koupi, jednalo se spíše o ruinu. Všichni, kteří pak měli možnost vidět přeměnu, 
kterou zde Králík v dalším období provedl, mohou dosvědčit, že zde udělal velký kus práce. 



 
Pozůstatky usedlosti, kterou vybudoval v sedmdesátých létech 20.století Josef Králík na ruinách 

bývalého Lužního mlýna 
 

 
 
 

 
 



 
Další tři obrázky – na posledním náhon, kde bývalo mlýnské kolo 

 
 


