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Z Černé přes Vítkův hrádek do Dolní Vltavice
Alpy – koruna šumavských výhledů

64. Pohled na Alpy z Třístoličníku. Foto František Seidel, 1935.
65. Otto Paleczek na lyžařské výpravě za zimními snímky Šumavy. Záběr z Plechého (Plöckenstein). Foto Karl Paleczek, 1923.

1. den, 20 km 
„Odjel jsem vlakem i se svými prkýnky do Černé 

v Pošumaví (Schwarzbach), kde už mne na nádraží 

očekával můj bratranec s kompletní výzbrojí. Po star-

tu jsme se vydali na lyžích přes Frymburk (Friedberg) 

na Svatý Tomáš (Sankt Thoma) ke zřícenině Vítkova 

hrádku (Wittinghausen) a odtud přes Růžový Vrch 

(Rosenhügel) do Dolní Vltavice (Untermoldau), kde 

jsme se ubytovali. To byl prvý den naší túry.“

Nebylo divu, že si oba mladí muži domluvili 

sraz právě na nádraží v Černé v Pošumaví. Otto Palec-

zek přijel vlakem od Volar, bratranec Karl se mu vydal 

naproti vlakem z Krumlova. Železniční stanice stála 

přibližně na půli cesty mezi působišti obou bratranců, 

tzn. mezi Krumlovem, kde pracoval Karl ve fotoateliéru 

Josefa Seidela a hájenkou v Chlumu u Volar, kde bydlela 

rodina Otty Paleczka a on sám zde v té době také pra-

coval jako lesnický praktikant. 

Železniční nádraží bylo v dobách bez aut i au-

tobusových spojů jediným možným východiskem pro 

hlavní cíl prvního dne jejich cesty – zdolání vrcholu Vít-

kova kamene (1 035 m). Tuto šumavskou tisícovku při své 

pouti za zimními fotografiemi nemohli v žádném přípa-

dě vynechat. Je odtud totiž nejkrásnější výhled na Alpy. 

Jestliže měli bratranci Paleczkové nafotografovat zimu 

na Šumavě, pak k ní právě výhledy na hradbu štítů 

nejvyšších evropských hor vždycky patřily.
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Důvod, proč začali svou hřebenovou pouť 

po Šumavě právě na jejím jihu, mohl být dán prostou, 

často pouze podvědomě dodržovanou zásadou všech 

cestovatelů, že postupovat je třeba od známého, oby-

čejnějšího a také nižšího k vzdálenějšímu, náročnějšímu 

a logicky i vyššímu cíli. Však je ve slově „postupovat“ 

sama metoda naznačena – od bližšího k vzdálenějšímu, 

od nižšího k vyššímu. Paleczkové při své cestě samozřej-

mě mohli dojet vlakem klidně až do Železné Rudy a od-

tud sjet na lyžích jednotlivé šumavské vrcholy pohodlně 

opačným směrem až do Hůrky, ale neudělali to. I tím byla 

jejich náročná pouť „lyžařských pionýrů“ cennější. 

Lesnatá pásma zvedající se západně od Vy-

šebrodského průsmyku až k úpatí Smrčiny nebývají 

některými patrioty Železnorudska, Královského Hvozdu 

či Plání považována za „opravdovou“ Šumavu. A přece je 

tento hřeben lesnatých kopců oddělující dávno zalidněné 

vysočiny jihočeského Krumlovska a rakouského Mühl-

viertelu pevnou součástí šumavského horského řetězce, 

který vede odtud až téměř k Všerubskému průsmyku 

na Domažlicku. Pro Sternwald i Tomášské pohoří platí 

stejná charakteristika jako pro celou další Šumavu: tyto 

kopce jsou součástí nejvyššího hraničního hřbetu. Jsou 

rozvodím a oddělují úmoří Černého moře od úmoří moře 

Severního. Jsou srážkovým rozhraním. Česká strana, roz-

kládající se tu na téměř výhradně severně orientovaných 

úbočích, je ve srážkovém stínu, oproti rakouským jižním 

svahům, které jsou v zimě obvykle na sníh bohatší. Dnes 

jsou i předělem národnostním, stejně jako celá Šumava, 

což však je smutným důsledkem nedávné historie česko-

-německých vztahů.

Dlouholeté osídlení odlišuje nejjižnější Šuma-

vu od všech jejích ostatních oblastí. Pohoří je tu celkově 

nižší, na české straně se rozbíhá mnohem hlouběji 

do vnitrozemí a východním směrem nenápadně klesá 

až ke Kaplické brázdě, aby se v ní potkalo s Novohrad-

ským podhůřím. Na severu se vrchovina již zmíněného 

Krumlovska zaráží o Blanský les, důstojný, vysoký val str-

mící se nad rovinami jihočeských pánví. Tato vrchovina 

je jakýmsi podstavcem, z něhož vyrůstá hraniční hřbet 

přesahující ve třech horských skupinách tisícimetrovou 

nadmořskou výšku. Na samém jižním počátku Šumavy, 

nad Vyšebrodským průsmykem, jde o hornatinu nazva-

nou Sternwald vrcholící Sternsteinem (1 125 m), navazuje 

Tomášské pohoří (zvané také Vítkokamenská hornatina) 

s korunou Vítkova kamene (1 035 m) a pokračuje skupi-

nou Bärensteinu (1 077 m) k plošině Schöneben. Dnešní 

státní hranice se proplétá mezi těmito horskými skupina-

mi, takže po žádném z vrcholů přímo nevede. Vítkův ká-

men patří celý k Čechám, Sternstein i Bärenstein se vším 

úbočím náleží k Rakousku. 

V blízkosti nižšího Svatotomášského pohoří 

a Sternwaldu však v polohách okolo 600–900 m začala 

kultivace zdejší krajiny už v období vrcholného středověku. 

Lidé se tu dokázali uživit, neboť měli zkušenosti na-

čerpané obděláváním půdy v nižších polohách. A tak 

postupně vznikala síť vesnic v dohledu vrcholových 

skalisek Sternsteinu, Vítkova kamene a Bärensteinu 

na české i rakouské straně. Šumava tu už dávno přestala 

být tím příšerným pralesním územím plným tajemných 

sil a neznámých mocností divé přírody, jak ji známe 

ještě z vyprávění Karla Klostermanna, hrůzyplných po-

věstí Hanze Watzlika, Gustava Jungbauera a dalších. 

Na centrální a západní Šumavě, při horních tocích Otavy 

a Úhlavy, byla oblast položená příliš vysoko pro hospo-

daření středověkých rolníků. Kraj tam zůstal zachován 

divoké přírodě rušené jen nemnoha prospektory drahých 

kovů, kupci na několika středověkých stezkách a poustev-

níky. Ve větším množství se tam lidé začali usazovat 

až s počátkem novověku – s rozvojem hutnictví a sklář-

ství. Až od počátku 18. století se k nim přidali dřevaři 

a lesníci ve službách velkých pozemkových vlastníků – 

zejména Schwarzenbergů a později Hohenzollernů.

67. Celkový pohled na zasněžený Frymburk před napuštěním přehrady. Foto neznámý autor, nedatováno. Archiv Muzea Šumavy ve Vídni (Böhmerwaldmuseum Wien).

66. Proslulý snímek alpského panoramatu z Kleti zachycuje velmi dobře také charakter šumavského podhůří mezi Českým Krumlovem a šumavským hřebenem. Ještě před druhou 
světovou válkou zdejší krajinu pokrývala droboť selských stavení a malých vesniček a byl zde i větší podíl luk a polí, než je tomu dnes. Bělostná hradba velehor na vzdáleném 
jihu je vidět i z některých výše položených lokalit. V popředí poutní kostel Kájov. Foto František Seidel, 1932.
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69. Vltavu u Frymburku překročili bratranci na cestě za svým prvním noclehem. Dnes by už jeli na běžkách po zamrzlé vodě lipenské přehrady. Foto Franz Peter, mezi lety 1940–1945. 

Archiv Gernota Petera, Nidderau.

civilizovaného světa, tak jako například další šumavský 

hrad Pajrek u Nýrska, jehož původní jméno Bayer-eck 

(bavorský kout) připomíná, kterýže okraj země mu pří-

sluší hlídat. Vítkův hrádek naopak stojí přímo uprostřed, 

na ideální hranici, na rozhraní, rozvodí, na hlavním hře-

beni a ovládá kraj český i rakouský. Tam všude sahaly 

majetkové i politické zájmy stavebníka – blíže neznámého 

člena rodu Vítkovců. 

Rožmberkové hrad rozšířili ještě v pozdním 

středověku velkorysým způsobem. Stal se na svou dobu 

poměrně dobře zařízeným panským sídlem s rozsáhlou 

obytnou věží, donjonem, obehnaným opevněním, jež nu-

tilo vytahat do vysoké hradní polohy patřičnou artile-

rii. Vždyť hradební bašty, které jsou tu dosud patrné, 

se osazovaly palnými zbraněmi. A jako potvrzení defini-

tivního ovládnutí hory křesťanskou civilizací tu nedaleko 

od hradu ve výšce 985 m nad mořem byl v roce 1348 

dokončen poměrně výstavný gotický kostel Božího těla. 

Hrad i chrám jsou nejvýše položenými stavbami své-

ho druhu nejen na Šumavě, ale v celé České republice. 

Až sem tedy již ve středověku dosáhla chapadla lidské 

rozpínavosti přetavená do architektonických tvarů. Žádná 

ves se v okolí zdejšího poutního kostela dlouho nevy-

tvořila, snad jen poustevnická osada. To teprve mno-

hem později, někdy v 17. a 18. století, si v jeho okolí 

vybudovali své skromné lesní příbytky první dřevaři. Při 

úpatí hory našli svůj domov poustevníci pauláni v 8 km 

vzdálené Přední Výtoni. A jižní svahy směrem k rakouské 

hranici, která tu značně ustupovala z hraničního hřbetu, 

zalidnilo v průběhu 17. století patrně šestnáct většinou 

drobných vesnic. Jen jedna z těchto osad zůstala stát 

do dnešních dnů. Je to Pasečná (Reiterschlag), dnes ov-

šem již zcela přestavěná. Ostatní osady zanikly po nuce-

ném vystěhování téměř výhradně německého obyvatel-

stva a zřízení hraničního pásma. Nejznámější z nich byla 

velká ves Rychnůvek nebo Německý Rychnov (Deutsch 

Reichenau) s poštou, školou, třemi hospodami a s gotic-

kým farním kostelem sv. Václava, který byl v roce 1959 

odstřelen. 

Okolní výrazné vrcholy Sternstein i Bärenstein 

s lesními komplexy na svých úbočích zůstaly člověkem 

netknuté. Až na samém konci 19. století se zalesněný 

vrchol Sternsteinu stal předmětem zájmu turistů z neda-

lekého městečka Leonfelden, kteří tu v roce 1898 posta-

vili k 50. výročí vlády císaře Franze Josefa romantickou 

kamennou rozhlednu s cimbuřím. Z této nejvýchodnější 

a zároveň nejjižnější šumavské tisícovky, která leží téměř 

celým svým rozložitým vrcholem v Rakousku, se nabízí 

unikátní kruhový výhled, jemuž obdobný se na česko-ra-

kouském pomezí nalezne jen zřídka. Oproti tomu skalnatý 

vrchol Bärensteinu zůstal bez jakékoli zástavby dodnes.

Bratranci Paleczkové se při své cestě na Stern-

stein nevydali. Hora byla již za hranicemi, kam původně 

ani neměli programově namířeno. Již od roku 1911 sice 

projížděl elektrický vlak stanicemi Vyšší Brod a Loučo-

vice, ze kterých na vrchol Sternsteinu není daleko, ale 

pro oba lyžaře byla tato železniční trať (Rybník – Lipno) 

z Krumlova (Karl), natož od Volar (Otto) těžko přístupná. 

Šlo vlastně o jedinou významnější horu, která v celém 

horském hraničním řetězci mezi Vyšebrodským a Vše-

rubským průsmykem zůstala na jejich cestě opomenuta. 

Úlohu, kterou mohl v zimní výpravě mladých ski-touristů 

plnit Sternstein, tak převzal beze zbytku Vítkův kámen. 

Nabízel totiž jedinečný výhled, podobný tomu ze Stern-

steinu. Navíc byl Vítkův kámen s hradem minimálně 

na české straně Šumavy již dobře známý, a to především 

zásluhou románů a povídek Adalberta Stiftera. Právě 

tento nezaměnitelný výhled Stifterovi učaroval už v první 

polovině 19. století a svým dílem vytvořil z Vítkova hrádku, 

dosud hlavně jen vizuální dominanty kraje, jakýsi sym-

bolický památník věčné vítkovské přítomnosti. V jistém 

smyslu v myslích lidí žijících v tomto kraji nebo uvažují-

cích o něm se jednalo o jakýsi významový „Olymp“. Vít-

kův hrádek se stal památníkem spjatým s jižní Šumavou, 

její historií a s rodem jeho zakladatelů – Vítkovci. Vedle 

obelisku nad Plešným jezerem postaveného v roce 1877 

byl Vítkův kámen (míněn vrch v jednotě s hradem) zá-

roveň nejviditelnějším vrcholem v panoramatu šumavské 

krajiny, která byla Stifterem tolikrát oslavena. 

Hledání alpského panoramatu na jižním ob-

zoru patří k šumavským zimním cílům malířů a spisova-

telů putujících na známé vyhlídky už více než dvě stě let. 

Později se k nim přidali i fotografové. Ale i pro spoustu 

bezejmenných poutníků a později turistů, kteří o svých 

pocitech ze spatření velehor žádné umělecké svědectví 

nepodali, byl pohled na Alpy ze Šumavy velkým zážitkem 

a cílem jejich cest.

Jedině na jihu Šumavy dosáhla čilá středo-

věká kolonizace až k samému úpatí hraničního hřbetu. 

Středověk měl ostatně nedaleko odtud i větší centra, jež 

se stala významnou součástí české i rakouské historie: 

u nás to byly Krumlov, Rožmberk a Vyšší Brod, v Rakou-

sích Freistadt, hrad Wildberg, klášter ve Schläglu a další. 

Posledně jmenovaný stojí pouhé tři hodiny pěší chůze 

z Vítkova kamene. České úpatí svatotomášských vrchů 

obchází Vltava, dnes zalitá lipenskou přehradou. Při jejím 

toku vznikl už ve středověku klášter paulánů ve Výtoni. 

Nedaleko odtud se při přechodech cest vedoucích z čes-

kého vnitrozemí přes Vltavu do Rakous rozvinula prospe-

rující městečka Vyšší Brod, Frymburk a Dolní Vltavice, 

poněkud výše proti proudu Vltavy pak i Horní Planá.

Symbolem krajiny formované již od středo- 

věku lidskou přítomností je vrchol Vítkova kamene. 

Zpočátku tu postavili jen středověký strážní hrádek, 

který sloužil na ochranu česko-rakouské obchodní stezky 

uprostřed jinak divoké přírody. Jeho obdobou byl na-

příklad hrádek Kunžvart nad Zlatou stezkou (v blízkosti 

obce Strážný), případně dnes již téměř neznámá strážní 

věž postavená na Stožecké skále. Vítkův kámen či Vít-

kův hrádek, jak zní přesnější název hradu postaveného 

na skalisku kopce Vítkova kamene, poměrně záhy pře-

rostl svým významem tuto jednoduchou strážní funk-

ci. Stal se i občasnou rezidencí a správním střediskem 

panství. Nevznikl při okraji hlubokého pralesa, na konci 

68. Rožmberk, kolébka rodu pánů z Růže, kteří po čtyři sta let zásadním způsobem ovlivňovali životy lidí a podobu kraje v jižní části Šumavy. Foto František Seidel, 1935.




