řeku a napojily se na starou silnici vedoucí od Frymburku přes Přední Výtoň k lipenskému nádražíčku
a dále pak k Loučovicím a k Vyššímu Brodu. Současnou
lipenskou zátoku, lemovanou dnes přibližně autokempem v Kobylnici, Marinou a pláží, v minulosti z velké
části vyplňoval již zmíněný Slupečenský rybník – nazývaný tak po druhé světové válce podle nejbližší vesnice.
Původně patřil k Mrakšovu a podle něj se německy nazýval Mörixhofer Teich, do konce války pak označovaný
také jako Jäger Teich.
Přečtěme si, co o Lipně napsal Adolf Heyduk
v osmdesátých letech 19. století ve slavné národní vlastivědě obecně známé jako Ottovy Čechy: „Plovoucí dříví
se zastavuje, tříští o říčné valouny; pravidelná plavba
jeho je naprosto nemožnou. Proto jsou příčně šikmým
směrem do řečiště zaraženy jehly v jakés vzdálenosti
od sebe. U těch se plovoucí dříví lapá; jest to tak zvaný
Lipenský zdvih čili lapák. U silnice není kromě hospody,
knížecích koníren a kovárny žádného stavení. Vesnič-

LIPNO / Lippen
Německy mluvící obyvatelé malé vesničky,
označované před druhou světovou válkou také někdy
jen jako samoty, zřejmě ani netušili, že původ názvu
je český a je odvozený od stromů – lip. První stručná
písemná zmínka z roku 1530 připomíná existenci osady,
později již vždycky nazývané poněmčeným Lippen. To
v německém překladu znamená rty a není proto divu,
že někteří etymologové rádi podlehli pokušení hledat
původ názvu v němčině.
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ka Lipné (Lippen) leží o něco výše nad vodou, jest to

jak se původně česky a německy nazývaly koncové sta-

parní dráha byla zavržena s ohledem na prudké stou-

klidné hnízdo, ale v době plťaření je zde nad jiné živo.

nice trati Rybník – Lipno. V roce 1911 tu byla zprovoz-

pání trati, a tudíž dražší provoz. 22 km dlouhá trať byla

Vory přitahují se u lapáku na výtoň mohutnými želez-

něna poslední místní dráha před první světovou válkou,

napájena stejnosměrným napájecím systémem o napětí

nými háky, rozebírají se a nakládají na hojně střídající

která byla zároveň druhou elektrickou dráhou v českých

1 280 V, později 1 500 V. Technologické zařízení nebylo

Dle dostupných pramenů patřila oblast dneš-

A pak se ze starého Lipna dochovalo již jen několik

se povozy, jedoucí buď z Vyššího Brodu nebo tamo;

zemích. Stalo se tak z popudu papírenského podnika-

nakonec z nacionálních důvodů dodáno firmou Křižík

ní obce Lipno nad Vltavou jako součást panství kláštera

cest a pěšin. Připomínají krajinu střídajících se luk

denně zajisté přes dvě stě povozů. Na kovárně buší

tele v Loučovicích Arnošta Poráka a opata cisterciác-

(ač již od konce 19. století se František Křižík zabýval

ve Vyšším Brodě pod území tehdejší rychty Bolechy.

a lesíků v místech současné, zcela přestavěné rekre-

a zvoní perlíky o kovadliny, upravují se rozmanitá ná-

kého kláštera ve Vyšším Brodě Bruno Pammera. Smy-

možností postavit na Lipenský zdvih elektrickou dráhu),

Na svažitých lukách severně od Vltavy bylo roztroušeno

ační obce. Za zmínku snad stojí jen silnička směřující

řadí a povozy. V kůlně před kovárnou okovávají kováři

slem této železnice bylo, po staletích marných pokusů

ale vídeňskou firmou Siemens-Schuckert. Elektřinu do-

devět samot, z nichž tři velké statky v blízkosti dneš-

ze sídliště Lipno, postaveného v době budování pře-

koně, před hospodou vříská flašinet nejrůznější písničky

o splavnění vltavských peřejí v Čertových proudech, od-

dával Horní Mlýn – Herbertov s instalovanou Franciso-

ního obecního úřadu bylo možno považovat za jádro

hrady, k přístavišti a staré pláži, neboť tudy se v mi-

a z hospody ozývá se výskot dělníků. V stájích dusají

stranit tuto překážku hospodářského rozvoje a dopravit

vou turbínou napojenou na vodní zdroj z Vltavy.

osady. Dodnes z nich zůstaly dvě nenápadné stodůlky

nulosti vždy chodilo k mostu přes Vltavu. Most stával

odpočívající tahouni, přežvykujíce hojné dávky obroku

relativně rychle a efektivně dřevo a papírenské výrobky

Koncová stanice lipenské železniční dráhy

upravené na garáže. Poblíž nich, přehlédnutelný v zá-

hluboko pod dnešní hladinou, nedaleko hráze poměrně

a vonného horského sena.“

ze Šumavy na státní dráhu České Budějovice – Linec.

se nacházela několik stovek metrů proti proudu Vltavy

stavbě současného Lipna, stojí u lesa ještě jeden starší

velkého Slupečenského rybníka. Ke zmíněnému mostu

Povědomí o Lipně se z úzkého kruhu domo-

Navržena byla elektrická dráha pro možnost využití la-

nad budoucí přehradou, a to na pravém břehu řeky, v bu-

kamenný obytný dům. To jsou jediné tři budovy, které

se na levém břehu řeky sbíhaly také cesty od Slupečné

rodců a vorařů výrazně rozšířilo po výstavbě železnice

ciného vodního zdroje energie z Vltavy a také kvůli ná-

doucím zátopovém pásmu. Proto bylo v padesátých le-

pamatují Lipno ještě v době před výstavbou přehrady.

a od bývalé Kobylnice, aby u Nových Domků překročily

Cartle - Lipenský zdvih (Zartlesdorf – Lippnerschwebe),

ročným sklonovým poměrům železnice. Tehdy běžnější

tech 20. století vybudováno nové nádraží na levém břehu

39. Osada Lipno měla v roce 1915, kdy vznikl tento snímek, ne více než 50 obyvatel, přesto někteří z nich (konkrétně nejméně tři) nalezli i cestu do krumlovského Fotoateliéru
Seidel, jako např. Mathias Stadler. Foto Josef Seidel, 1915
40. První ze tří elektrických vozů M 201.0 od firmy Siemens-Schuckert na jednom z nejnáročnějších železničních úseků v Čechách, v čerstvě prostříleném terénu pod Čertovou
stěnou. Foto Josef Seidel, po roce 1911

41. Otcem myšlenky na výstavbu místní dráhy od stanice Rybník přes Vyšší Brod a Loučovice k Lipenskému zdvihu byl papírenský podnikatel Arnošt Porák. Potřeboval dostat své
zboží na velké trhy, a k tomu měla posloužit železnice. Ovšem chyběl dostatečný kapitál, a proto se rozhodl pro svůj nápad získat největšího pozemkového vlastníka na samém
jihu Čech, klášter ve Vyšším Brodě. Společný snímek vyšebrodského cisterciáka a rodiny Arnošta Poráka z roku 1903 je dostatečně výmluvný. Představitelé kláštera a papírny
pak stáli v čele konsorcia, které získalo koncesi na stavbu a provoz dráhy. Foto Josef Seidel, 1903
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42. Původní koncové nádraží v Lipně nad Vltavou, které bylo zatopeno přehradou, se nacházelo na pravém břehu řeky. Dnešní nádraží je položené níže a stojí na břehu levém. Pohled
západním směrem k dnešnímu přístavu, v pozadí na obzoru Svatotomášské pohoří. Je to jediný snímek starého Lipna dochovaný v archivu krumlovského Fotoateliéru Seidel. Zdá se,
že sám Josef Seidel přímo na Lipně nikdy nefotografoval. Snímky z této oblasti vznikly až po jeho smrti a jsou až pozdějším dílem jeho syna Františka. Foto František Seidel, 1945

a trať byla zkrácena, aby skončila už pod hrází. Byl opuš-

Původní nádraží stálo u vorařské louky, kde

draží tak navazovala důležitá silniční spojnice s Frymbur-

těn i pravobřežní úsek trati, která za papírnou ve Svatém

se před peřejemi rozebíraly vory. Zároveň tudy vedla silni-

kem a s desítkami dalších obcí roztroušených po okolí.

Prokopu překonávala balvanité koryto řeky po robustním

ce postavená v letech 1857–1864, která stoupala na pra-

A protože vedla zátopovým pásmem přehrady, bylo nutno

příhradovém mostě. Ještě dlouho pak jeho mohutná že-

vé straně Vltavy od Vyššího Brodu skrze balvanité lesy

v padesátých letech vybudovat zcela novou silnici, a to

lezná konstrukce rezivěla nad Vltavou obklopena zarůs-

u Čertovy stěny a Loučovic až k Lipenskému zdvihu. Od-

po levém břehu jezera. Ta původní byla již od Loučovic

tajícím lesem a na nepřipravené turisty působila v té

tud dále vedla už otevřenou krajinou těsně při vltavském

vyvedena na lipenskou hráz a přes ni pak na levý břeh

divoké přírodě jaksi překvapivě, téměř až přízračně.

břehu přes Nové Domky k Výtoni a Frymburku. Na ná-

jezera okolo nového Lipna a Kobylnice k Frymburku.

43. K nádraží vedla v padesátých letech provizorní dřevěná lávka zavěšená na nosném laně. Byla to jediná spojnice přes řeku, po které se dalo přejít, když lidé potřebovali na vlak.
Občas, když byla vyšší hladina řeky, se ocitla dokonce zčásti pod vodou. Jak dodnes vzpomíná paní učitelka Brunhilda Krejčová: „Děti se na ní s oblibou houpaly, starší chlapci strkali
do malých, pro děti zde bylo potřeba doprovodu někoho dospělého. Další možnost bylo přejet řeku k nádraží loďkou uvázanou na laně.“ Vlevo v řece je patrné polenové dříví zadržené
hrably (rechlemi) zvanými Lipenský zdvih. Téměř přesně na jejich místě byla postavena hráz lipenské přehrady. Foto Jan Tachezy, 1952. Česká tisková kancelář
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44. Oba snímky Lipna nabídla počátkem padesátých let tehdejší Československá tisková kancelář soudobému tisku s následujícími popiskami: „V téže době, kdy američtí imperialisté
hrozí novou světovou válkou a provádějí svou krvavou práci v Koreji, přistoupil československý lid po vzoru svých velkých sovětských přátel ke stavbě jednoho z největších vodních
děl Gottwaldovy pětiletky, lipenské hydroelektrárny. Na kopci nad vodním dílem v Lipně vyrostlo mnoho krásných domů. Krajina u přehrady se postupně mění. Staré dřevěné
domky jsou postupně nahrazovány prostorným sídlištěm.“ Foto Jan Tachezy, 1953. Česká tisková kancelář

45. Jedni z prvních lipenských výletníků se zájezdovým autobusem na nově vybudované levobřežní silnici mezi Lipnem nad Vltavou a Frymburkem. Účastníkem zájezdu byl i František Seidel.
Foto František Seidel, 1959
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Právě stavba tohoto úseku silnice byla pro obyvatele,

domů, ovšem v drobném měřítku a bez výzdoby známé

novými byty a službami podnítil další aktivity podnikatelů

kteří dosud žili na budoucím dně jezera, neklamným

z velkých městských projektů socialismu typu Havířova.

působících v turistickém ruchu a poskytl i množství

znamením, že od slov se už přechází k činům a že lipen-

Po celou druhou polovinu 20. století se vlastní obec nijak

nových pracovních příležitostí. Postupně se areály letní

ská přehrada se brzy již stane realitou. Nová levobřež-

zásadně nerozšiřovala, pouze dole pod silnicí přibývalo

rekreace na břehu jezera propojily s blízkým lyžařským

ní silnice byla totiž v roce 1950 první zahájenou prací

objektů spojených s rekreačním rozvojem, vznikajících

střediskem Kramolín výstavbou lanovek, parkovišť, stra-

v komplexu všech staveb souvisejících s budováním

ovšem spíše chaoticky, bez jasného plánu do budoucna.

vovacích a ubytovacích zařízení a další nezbytné turistické

přehrady a hydroelektrárny.

Teprve s příchodem energického starosty obce Zdeňka

infrastruktury. Za 20 let tak u největší české přehrady

Novou éru v dosud poklidných dějinách Lip-

Zídka vsadilo Lipno nad Vltavou jednoznačně na cestov-

vznikl největší rekreační areál v regionu Šumavy i celých

na znamenala i výstavba sídliště na kopci nad starými

ní ruch, koncepčně připravilo území pro další výstavbu

jižních Čech. A v plánu jsou další projekty, které se formou

lipenskými samotami a budoucí přehradou. Pro dělníky

a od roku 1997 poskytlo rozsáhlé plochy v dosud zarost-

naučných stezek, rozhleden a dalších aktivit snaží oživit

pracující na stavbě byly během padesátých let v předsti-

lém a zamokřeném pobřežním pásu pod Slupečnou k vý-

okolní skomírající obce nebo alespoň paměť blízkých míst,

hu vybudovány bytovky ve stylu sovětských kolektivních

stavbě Mariny Lipno. Rozsáhlý rekreační areál s apartmá-

která po válce již téměř upadla v zapomenutí.
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46. Oblouk silnice vykroužili stavitelé lipenské přehrady. Dříve tu žádná cesta neexistovala, protože do Frymburku se jezdilo po druhém břehu Vltavy. Provizorní barák vlevo na snímku byl
postaven pro budovatele Lipna - přehrady, elektrárny, obytných domů, silnic a dalších staveb a činností. Takových baráků vzniklo v okolí pozdějšího Lipna mnohem více. Tenhle ovšem
stál v místě nejstaršího, prapůvodního Lipna, osady o pouhých třech statcích. Foto Bohumil Červený, 1958. Česká geologická služba

47. Jen oblouk silnice zůstal, vše ostatní se změnilo. Lipno nad Vltavou, zátoka Mariny. Foto Libor Sváček, 2014
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