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POSUDOV / Stüblern

Vesnička rovněž poprvé zmíněná v rožmber-

ském urbáři z roku 1379. Prošla podobným osudem 

jako další vsi sdružené v minulosti pod obcí Hruštice. 

Do posudovského katastru patřily i Lojzovy Paseky. 

Po vysídlení německého obyvatelstva přestala ves téměř 

existovat. Nebyla ale zatopená vodami lipenské přehra-

dy, proto na místech bývalých usedlostí vznikla kolonie 

chat, mezi nimiž zůstalo stát několik starých kamen-

ných statků sloužících dnes rekreaci. V minulosti odtud 

bylo přes údolí Černého potoka jen půlhodiny pěší cesty 

do Frymburka. Starou cestu však přerušila hluboká zá-

toka. Pod vodou zůstal také Posudovský mlýn.

125. Letecký snímek Posudova s naznačenou linií dnešní zátopy, 1952. Kontaminace.cenia.cz
126. Letecký snímek Posudova s Lipnem, 2015. Mapy.cz
127. Mlynář z Posudova Johann Radinger se nechal vyfotografovat se svým bicyklem, na kterém přijel do Fotoateliéru Seidel. Foto Josef Seidel, 1921

128. Pečení brambor na strništi u Posudova. Foto Franz Peter, 1942. Archiv Gernota Petera, Nidderau
129. Frymburk. Foto Libor Sváček, 2014 (na následující dvoustraně)
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Dolní Vltavice – tam, kde je Lipno nejširší

130. Dolní Vltavice s naznačenou linií dnešní zátopy. Foto Josef Seidel, před rokem 1910
131. Dolní Vltavice, v popředí Vltava. Foto Josef Seidel, po roce 1910

Široké vodní plochy. Nejširší, jaké lze v Če-

chách vidět. Častý vítr, vlnobití, tlukot loděk o chatrná 

mola, přívoz, pár domků, chatek … a lidí. Jistá tesknota, 

opuštěnost, převaha přírodních živlů nad lidským dílem 

… sice jen zdánlivá, neboť tuhle atmosféru stvořil lipen-

ským mořem člověk. V minulosti tu meandrovala Vltava 

v ploché, otevřené krajině mezi podmáčenými loukami, 

přecházejícími místy v rašeliniště. Loudavý tok jako by 

se na její dlouhé pouti zastavil a řece se ze Šumavy 

nechtělo. Právě tady viděli kdysi první inženýři ve svých 

snech široké jezero. Stačí, když o něco níže, těsně před 

tím, než se řeka v Čertových proudech začne s rachotem 

valit k Vyššímu Brodu, postaví relativně nevysokou pře-

hradu … Snad právě tady to začalo, myšlenkou na široké 

jezero vysoko v kopcích nad Čechami a Rakouskem. 

VLTAVICKO

Mikroregion byl před druhou světovou vál-

kou tvořen třemi obcemi. Městečkem Dolní Vltavice, 

obcí Kyselov s osadou Kozí Stráň a Pestřicí s osadami 

Horní a Dolní Borková a Račínem. Poslední z nich, Ra-

čín, býval úředně považován za součást vsi Pestřice. 

Do Dolní Vltavice chodily děti ze všech vyjmenovaných 

vsí do školy a všichni obyvatelé do farního kostela. 

V celém kraji žilo do roku 1945 téměř výhradně ně-

mecké obyvatelstvo. Po válce byla oblast jen velmi 

slabě dosídlena. Orgány státní správy neměly zájem 

o příchod českého a slovenského obyvatelstva do těsné 

blízkosti státní hranice s Rakouskem a prvotní zá-

bory domů v Dolní Vltavici od konce čtyřicátých let 

vystřídala snaha zajistit lidem náhradní bydlení mimo 

připravovanou zátopovou oblast Lipna. Právě rovinaté 

okolí Dolní Vltavice včetně samotného městečka bylo 

stavbou lipenské přehrady zasaženo nejvíce. Mimo 

zátopu zůstaly jen okraje oblasti ležící většinou na neo-

bydleném pravém břehu jezera. Symbolem dávné krajiny 

skryté pod hladinou se stalo někdejší přirozené středisko 

oblasti – zatopená Dolní Vltavice se zbořeným kostelem 

sv. Linharta. 

Dnes je nejširší část jezera vyhledávána rekre-

anty a rybáři, milovníky vodních sportů a okolí cyklisty. 

V ose bývalé silnice do Rakouska pendluje mezi Dolní 

Vltavicí a Kyselovem přívoz. Krajina získala díky rozlehlé 

vodní ploše nový půvab. Bývá nazývána šumavským 

či jihočeským mořem. 
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DOLNÍ VLTAVICE 
/ Untermoldau

Kromě pohledů na vodní hladinu Lipna z hráze 

silnice spojující Černou v Pošumaví s Hůrkou nebo z břehů 

lemujících jezero v okolí Jestřábí, je to nejspíše Dolní Vl-

tavice, která v pozorovateli navodí vzpomínku na krajiny 

rozložené okolo moří nebo velkých jezer. Na špici téměř 

pět kilometrů dlouhého poloostrova se v místech bývalé 

Vltavice rozkládá již jen několik domků, penzionů a chat, 

obklopených ze třech světových stran rozlehlou vodní hla-

dinou. V České republice sotva najdeme jiné místo tak 

výrazně ovlivněné polohou u „velké vody“. 

V těchto místech kdysi až do roku 1958 stálo 

městečko Dolní Vltavice, německy Untermoldau nebo také 

Unterwuldau. Z původní zástavby tu zůstala stát sotva 

pětina objektů, ostatní bylo zaplaveno. Když lipenští bu-

dovatelé přišli připravovat starou krajinu na zátopu, stalo 

se pro mnohé symbolem jejich činnosti bourání zdejšího 

kostela svatého Linharta. I po dlouhých letech od napuš-

tění přehrady probouzí fantazie lidí fakt, že někde tam 

dole, pod vodou se ukrývají jeho zbytky. Při nízké hladi-

ně upírají návštěvníci na břehu zraky a hledají… Někteří 

naivně špičku báně, jež by snad mohla vykouknout nad 

hladinu, jiní zdi, jež by mohly vyčnívat z vody. Do vody 

občas vyrážejí potápěči, aby vzrušeně ohledávali sebene-

patrnější památky na zaniklý kostel pod hladinou.

Na rozdíl od výše položených plochých oblastí 

šumavských Plání nebo okolí Mrtvého luhu, které byly 

osídlovány jen částečně až od 17. století, lákaly okraje 

zdejší ploché vltavské pánve osadníky už od středověku. 

V místech, kde je zamokřená niva nejužší, na posledním 

levobřežním výběžku suché půdy, byl odedávna užíván 

brod při cestě vedoucí k mělkému průsmyku na hra-

nici Čech a Horního Rakouska. Byla to stezka, kterou 

se chodívalo od Českých Budějovic ke starému klášteru 

Schlägl v Rakousku a dál k Pasovu. Tady snad založil 

zvíkovský purkrabí Hirzo ves, zvanou Hirzov a později 

německy Unterwuldau. Hirzo z Klingenbergu byl vlivný 

pobočník krále Přemysla Otakara II. Jako lokátor působil 

při založení Českých Budějovic. Za věrné služby obdržel 

území v okolí Dolní Vltavice a Černé v Pošumaví. Ve své 

závěti v roce 1268 daroval vltavické panství klášteru 

cisterciáků ve Zlaté Koruně, kteří jej pak spravovali 

až do husitských válek. 

Ves při rušné obchodní stezce měla dobré 

podmínky k rozvoji, proto ji v roce 1505 povýšil Petr 

z Rožmberka na městečko s právem výročního trhu 

a odúmrti. V 17. století docházelo k postupnému oslabo-

vání obchodu s Pasovskem a tomu odpovídala postupná 

stagnace Dolní Vltavice. Městečko nebylo chudé, ostatně 

až do druhé světové války se německým nářečím říká- 

valo „in Wulda ist Gulda“ (ve Vltavici jsou peníze), ale ne-

rozvíjelo se. Příslovečné bohatství se vztahovalo jen na ně-

kolik desítek selských rodin, jež si přilepšovaly venkovskou 

řemeslnou výrobou a zejména povoznictvím. Jinak Vltavice 

ustrnula ve vývoji a v první polovině 20. století připomí-

nala spíše větší ves s kostelem, školou a poštovním úřa-

dem. Železnice se jí vyhnula, průmyslové podnikání také. 

Za obojím se muselo do pět kilometrů vzdálené Černé, 

respektive Hůrky, jež se Vltavici postupem doby vyrovnaly 

ve svém významu. Přesto nabývala na výstavnosti, jež 

byla typická pro selská stavení celé oblasti nejjižnějších 

Čech. Zdejší domy se rozrůstaly do podoby takzvaných 

vierkantů, čili rozsáhlých čtyřstranných dvorců.

132. Plochá krajina okolo Dolní Vltavice z Vítkova kamene. Foto Josef Wolf, po roce 1918. Historische Datenbank, Böhmerwaldbund Oberösterreich

133. Dolní Vltavice v roce 1952: 1. kostel, 2. dům čp. 22 (radnice), 3. hřbitov, 4. Payerův (Kyselovský) mlýn, 1952. Kontaminace.cenia.cz
134. Dolní Vltavice v roce 2015: 1. kostel, 2. dům čp. 22 (radnice), 3. hřbitov, 4. Payerův (Kyselovský) mlýn, 2015. Mapy.cz
135. Dolní Vltavice, pohled od silnice k Černé v Pošumaví na vltavickou plošinu. Dnes je z větší části zatopena Lipnem. V pozadí nad střechou kostela je patrný rozlehlý dvorec Payerova 

mlýna, po druhé světové válce zvaného Kyselovský. Stuha silnice táhnoucí se k obzoru za ním vedla až od druhé poloviny 19. století k rakouskému Schläglu. Předtím směřovala 
doleva přes Kyselov. Vlevo v popředí je vidět někdejší vltavický hřbitov. Foto Josef Seidel, před rokem 1911 (na následující dvoustraně)

DOLNÍ VLTAVICEDOLNÍ VLTAVICE

1

22

33

4

DOLNÍ VLTAVICEDOLNÍ VLTAVICE

1

22

33

4



124 125 


