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FRITZ MINK 

UČITEL LYŽOVÁNÍ NA SMRČINĚ 

„Fritz Mink přišel na českobudějovické němec-

ké gymnázium někdy počátkem dvacátého století vlastně 

jako cvičitel německého Turnvereinu (tak je mezi členy 

profesorského sboru Friedrich Mink označován) a ode-

šel odtud někdy roku 1937 do tehdy jazykově značně 

německé Moravské Třebové.“ Byl neúnavným propa-

gátorem sportu, psal články a vystupoval v rozhlase. 

Se svými studenty často a rád jezdil na lyžařské kurzy 

právě do turistického domu v Holzschlagu, kde se velmi 

spřátelil s rodinou tamního nájemce Ludwiga Wösse. 

Fritz Mink, Budweiser Zeitung 1912:

 

„Běh na lyžích, co na zemi mu rovno? 

Z radostí zimy nejkrásnější buď, 

v kruhu přátel dej stopou nevýslovnou rozbušit srdce, 

radostí dmout hruď! 

Sláva prkýnkám našim! 

Ať mrzne či sníh se práší,  

ženou nás do hor. Tady bílý sen 

ti poví, co je to být svoboden!

Krásný, radostný zimní čas! 

Teď nám jen patří svět, 

sníh bez cest neodradí nás, 

na lyžích vše lze sjet. 

Teď nelze nic nám zakázat, 

slať, kamenitý svah, 

jsou v létě překážkou nám snad, 

ne teď na prkýnkách. 

Buď lyžím zdar!

Všeobecný názor, že neděle má zůstat bezvý-

hradně věnována jen rodině nebo že ji můžeme případně 

strávit hodinu za hodinou při karbanu v zatuchlém hos-

tinci, ztrácí pomalu ale jistě na přívržencích, přinejmen-

ším pokud dokážeme vzít skutečně v úvahu zimní přírodu 

s jejími radostmi a možnými zážitky. Jsou dávno pryč 

časy, kdy zima lidem kromě své chladné, nepřívětivé tvá-

ře přinášela nanejvýš hojnou příležitost všemožně ocho-

řet, před čímž pak se zdálo nejlépe chránit domácí závě-

tří. Dnešního dne ponětí o krásách zimní přírody pevně 

zakořenilo v myslích lidí a počet mladších stále narůstá.

Želbohu je jen nemnohým dopřáno uchý-

lit se se svými lyžemi do hor na několik týdnů, neděle 

a sváteční dny jsou však k dispozici většině a počet těch, 

kdo pozdraví novou neděli na horských výšinách, roste 

každým týdnem. V časných ranních hodinách, kdy tak 

mnozí omámeni alkoholem teprve tápou po loži, pu-

tuje lyžař k nádraží, aby na řadu vzácných hodin unikl 

mlhavému povětří, špinavým ulicím a zachmuřeným tvá-

řím zástupů. Tam venku nahoře probudí pak zimní sport 

dnes ze spánku i tu tichou ves, snící ve vysokém sněhu 

vprostřed hor a lesů. Hojahej! Dnes tu vane jiný vítr! 

Sotva jen se znovu zatřepotá bílý prapor zimy a pokry-

je hory doly kolem, přitáhnou ti zhýčkaní lidé z města, 

od nichž byste to nijak nečekali, po stovkách do kdysi 

v zimě tak tiché horské vsi. S jásavým potěšením zlézají 

báječné sněhové spousty, šplhají do horských svahů na ji-

nak neschůdná bezcestí a dávají najevo zdejším zálesákům, 

že mráz a fujavice jsou právě to, co je nám třeba, abychom 

se otužili a zocelili. A těm úplně nezlomným zůstávají i noci 

venku nahoře, aby se vydali zázračnou zimní zemí v hvězd-

ném jasu a necítili nic z jejího trpkého chladu, očarováni 

přízračnou krásou jinovatky ve větvích keřů i stromů kolem. 

Na nejodlehlejších místech buduje si dnes ten cech horské 

chaty a útulny a čím vyšší sněhová závěj kryje střechu, 

tím tepleji je jim v hnízdečku. Kdo by chtěl popřít, že nás 

na horských výšinách obklopuje zvláštní blaho? Dým a tí-

seň města nenachází cestu sem do sněhem pokrytých sva-

tyní zdraví, kde se údy volněji hýbou, kde duch volněji my-

slí a kde se v něm rodí pocit vykoupení ze žalářních stěn, 

kterými obezdívá a rdousí člověk sám sebe i své sousedy.

Nikdo nepopře zkušenost, že ve většině lidí dří-

má zázračná neuhasitelná touha po horském světě, zápa-

sící o své vyplnění. Právě krása jízdy na lyžích nám dává 

v bělostných zimních horách hledat a najít plnou rekreaci. 

Patřit ze zářivých vrcholů šťastným zrakem do šíra kraje 

dole, pít vzduch, světlo, barvu a sluneční záři a mířit zpát-

ky domů sebejistý a oblažený, k tomu svištivým sjezdem 

opojivou rychlostí větru a s hrdým pocitem pána nad pro-

storem i časem, sjezdem blížícím se téměř ptačímu letu, 

to všechno nám může zprostředkovat jen jízda na lyžích.

… Jen ve zdravém těle vane zdravý duch. Právě 

jízda na lyžích nám jej dokáže dát.

… Nezkrotný pud v naší vlastní hrudi nás pobízí 

vyzvat každého, aby se přidal k nám, vyznavačům lyžař-

ského sportu. Ten, kdo dosud neklouzal na těch tenkých 

lehkých prkýnkách hluboce zasněženým lesem či se jako 

šíp neřítil příkrými zvlněnými svahy do údolí, ten si 

nedokáže učinit představu ani o kráse jízdy na lyžích, 

ani o potěšení z ní“ (Kohoutí kříž, překlad Jan Mareš).

107. Turistická ubytovna v Holzschlagu, kde mezi válkami tak dobře vařila paní Wöss a jedním ze spokojených strávníků byl i Fritz Mink z Českých Budějovic, který zde pořádal 
lyžařské kurzy. Podobný pohled je možné si dopřát při sjezdu sjezdovky č. 7 v areálu Hochficht. Foto František Seidel, 1932.

108. Zimní lyžařské středisko Hochficht (Smrčina). Foto Libor Sváček, 2017.94 
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Od Plešného jezera přes Plechý a Třístoličník 
do Nového Údolí
Lesy v zimě

109. Svážení dříví ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu byla těžká, ale dobře placená práce. Foto Josef Seidel, po roce 1900.
110. Pohled z jezerní stěny k obelisku (pomník Adalberta Stiftera), který od roku 1877 stojí nad Plešným jezerem, a k Bobíku a Libínu v pozadí. Foto František Seidel, 1929.

3. den, 16 km
„Třetího dne jsme se na lyžích vypravili přes hra-

nici (československou – pozn. překl.) k Plešnému 

jezeru (Plöckensteiner See) a po namáhavém výstu-

pu s lyžemi na ramenou ke Stifterovu památníku. 

To byla snad nejnáročnější partie naší cesty: přes 

český a bavorský Plechý (Plöckenstein) a Trojmezí 

(Dreiländereck) na Třístoličník (Dreisesselberg) - Ho-

henstein. Zimní krajina byla až pohádkově krásná 

a vybízela přímo ke skvělým záběrům. Volili jsme jen 

ty nejpůsobivější motivy. K večeru jsme sjeli do No-

vého Údolí (Neuthal), abychom tam přenocovali.“

Trojmezenská čili Plöckensteinská hornatina, 

jak se dříve říkávalo, představuje symbolickou horskou 

korunu jihočeské části Šumavy. Jsou tu nejvyšší vrcho-

ly pohoří v jeho jižní části. V rámci celé Šumavy je to 

sice až třetí umístění, protože na západě vládne nejvyšší 

Javor (Grosser Arber, 1 456 m), kterému šlape ve střed-

ní části na paty Roklan (Rachel, 1 453 m). Obě hory 

mají hodně přes 1 400 metrů. Ale přesto Plechému stačí 

1 378 metrů, aby byl nejvyšší na české straně Šumavy. 

Další třináctistovky jsou Smrčina (Hochficht - v dobách 

bratranců Paleczků nazývaný ještě plněji Hochfichtel, 

1 337 m), Trojmezná (Bayerischer Plöckenstein, 1 361 m), 

Třístoličník (Dreisesselberg, 1 323 m) a Hochstein či Ho-

henstein (1 332 m). S výjimkou Smrčiny ostatní téměř 

splývají a tvoří souvislý horský řetězec. Při pohledech 

od severu i z jihu, z Čech i Bavor, je jejich málo členitá 

silueta poměrně nezajímavá. Při pohledech od východu 

i západu vyniknou čelní hory tohoto hřebene. Na vý-

chodě je to zaoblená podkova Plechého, na západním 

čele masívu Trojmezenské hornatiny zase skalnatá špice 

Hochsteinu. Plechý je nápadný hlubokým karem Plešného 

jezera a probleskujícími skalami v jezerní stěně. V po-

sledních letech je v zimním a předjarním období akcen-

tovaný bezlesou sněhovou čepicí na holinách rakouské 
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to není poprvé, kdy se temeno této hory nachází s ple-

ší: kdo zná například obraz Plechého od malíře Aloise 

Bubáka z 60. let 19. století a další obrazy ze Stifterovy 

doby, ten si také vybaví holý, bezlesý vrchol se sněhem. 

Na pojmenování to však nestačilo, těch bezlesých let 

bylo příliš málo a pak se střídala období dlouhých dese-

tiletí i staletí, kdy byl Plechý zase zelený, zalesněný.

Zmiňované Plešné jezero v zimě nebývalo 

častým cílem návštěvníků. Když se k němu pražští ly-

žaři vedení J. V. Rottem a B. Braunerem, kteří v roce 

1909 přecházeli na lyžích Šumavu, rozhodli vystoupat, 

museli ho v závějích sněhu hledat. Zřejmě byli i trochu 

zklamaní. Schované pod ledem a vrstvou sněhu nepů-

sobí tak velkolepě, jako když se čeří živá, průhledná 

voda a zrcadlí jezerní stěny. Nijak se neliší od obyčejné 

zasněžené louky. Přitom mnohým se zdá být mezi osmi 

šumavskými ledovcovými jezery (z toho pět v Čechách) 

nejkrásnější. Má rozlohu 7,5 ha a největší hloubku 

přes 18 m. Leží 1 090 m nad mořem, tedy o šest metrů 

výše než vrchol Kletě, o 24 m výš než vrchol Javorníka 

nebo o 245 m výš než sušický Svatobor. A nad ním 

ční ještě impozantní skalní stěny. Na nejvýraznějším 

skalním výběžku se rozhodli v roce 1877 vztyčit obelisk 

k poctě Adalberta Stiftera, který Šumavu tolik oslavil 

v krásné literatuře. Pět kameníků z Jelení pod vede-

ním Adolfa Paleczka, příbuzného obou zimních lyžařů 

s fotoaparátem, se sem přesunulo se zásobami a nářa-

dím v roce 1876, aby tu z mohutných kvádrů postavili 

a v roce 1877 dokončili 14,5 m vysoký obelisk s uprave-

nou vyhlídkovou plošinou.

K trojmezenskému hraničnímu pásmu se vážou 

nižší Jelení vrchy. A svorníkem mezi nimi je mělké sedlo 

provrtané tunelem Schwarzenberského kanálu. V klíně 

mezi oběma skupinami, vyšší Trojmezenskou a nižší 

Jeleních vrchů, se choulí malá vesnička Jelení, dříve Hirš- 

perky. Z geologického hlediska jsou obě horské skupiny 

tvořené vyvřelinami plöckensteinské žuly. Také z hlediska 

lesnického jde o jednotný, nepřerušený komplex jehlič-

natých, většinou smrkových lesů s příměsí bučin a jedlí, 

které silně převažují na rakouských a německých jižních 

a teplejších svazích. Jak už bylo uvedeno, jsou hřebe-

nové partie nyní těžce poškozeny kůrovcovou kalamitou, 

k níž se správy ochrany přírody a lesů postavily rozdíl-

ně v Rakousku oproti pozici české a bavorské. Nejprve 

v Bavorsku a pak i v Česku se rozhodly ponechat les, 

aby si pomohl sám, bez zásahů člověka. A tak jehlič-

nany zprvu uschly a byl to velmi zdrcující pohled. Vidět 

jak se ten důvěrně známý zelený les s intimitou tisíců 

zátiší a z každého zákoutí čišící voňavou vlhkostí obrá-

til v několika málo letech v obnažený suchý lesní úhor. 

Šedivé kopce zdálky připomínající obrovské vyšisované 

hlušiny průmyslových aglomerací. V Rakousku nečekali 

a tradičním lesnickým způsobem kůrovcem napadený les 

vytěžili. Vznikla obrovitá neutěšená planina, prázdný po-

vrch. U nás i v Bavorsku vyvstala ohromná hospodářská 

újma. V rakouském revíru nikoliv, ubyla tam ale spousta 

dřevní hmoty, životodárné, jen zdánlivě mrtvé hmoty. 

112. Pohled přes zasněžené Plešné jezero na nejvyšší horu české části Šumavy Plechý. Šipky na obou snímcích označují Stifterův obelisk na stěně nad jezerem. Foto František Seidel, 1931.
113. Cesta skrze Kamenné moře k Plešnému jezeru upravená v roce 1911 byla v zimě rovněž využívána lyžaři. Foto František Seidel, 1931.

strany kopce a vlastně i na české straně, kde sice uschlé 

smrčiny vytěženy nebyly, ale jejich holé větve poskytují 

průhled na sníh pod bývalými korunami stromů. Hora 

teď vynikne hlavně z dálky, když už se v podhůří ujme 

vlády jaro. Tehdy její bílé temeno naprosto nepatřičně, 

navzdory slunci a teplu, svítí do kraje, jako by se jí žádné 

jaro netýkalo. Právě kontrast mezi ostatními zelenými 

či šedomodrými kopci a tím jediným bílým vedl v dávné 

minulosti lidi všude z podhůří k mnoha variantám ná-

zvů opakujících vlastně stále totéž – sníh: Mont Blanc, 

Schneeberg, Sněžka, Sněžník – můžeme si být jisti, 

že hora s tímto jménem je ve svém okolí výjimečná, 

nejvyšší. To však Plechý není, to jen kůrovec v kombi-

naci s orkánem Kyrill v roce 2007 zařídili, že hora svou 

jarní sněhovou čepicí dočasně opticky vyrostla. Ostatně 

111. Zasněžené Plešné jezero z jezerní stěny na jedné z devíti fotografií od dr. Karla Tannicha, prvního zvoleného starosty v Českém Krumlově po roce 1918. Foto Karel Tannich, nedatováno.


