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Nový věk svázaný s příchodem člověka je tady v lůně

svého inženýra Josefa Rosenauera si ověřili, zda se jim

panství patřícímu již dříve do knížecího vlastnictví,

Šumavy spojen s merkantilistickými zásadami podniká-

koupě gigantického panství vyplatí a v roce 1799 si Josef II.

ale že budou schopni efektivně těžit dřevo i v prale-

ní šlechtických velkostatků. V lesích začíná být od druhé

ze Schwarzenbergu a Filip Kinský plácli. Nic tu nebylo,

sích daleko od domova v okolí pozdějšího Mádru čili

poloviny 18. století viděno obrovské, ale zatím nevyužité,

zhola nic, jen to dříví nastojato a divoká voda. Ve střední

Modravy. Kontrakt zněl takto: dřevař si postaví dům,

spící bohatství. Cena dříví roste, protože stoupá i poptáv-

Evropě na sever od Alp ta nejdivočejší krajina. Začala

přičemž materiál na jeho stavbu si zdarma vezme

ka. Města se rozvíjí, průmysl začíná dynamicky růst, vše

kolonizační akce jako v české zemi od středověku před-

z lesa. K tomu dostane přibližně 2,5 ha lesní půdy,

závisí na energii. A tu tehdy kromě drobné síly člově-

tím už tolikrát, tentokrát ale v jejím pro život nejtvrdším

kterou vlastními silami vyklučí a přemění na pastvinu

ka nebo koně v žentouru dovede dát jedině voda, pára

dílu. Tato kolonizace byla zároveň poslední. Opět byly

nebo obdělávatelnou půdu. Platit bude jen mírnou daň

a teplo uvolněné z topení dřeva či uhlí.

uzavírány smlouvy s dřevaři a zkušenými lesními dělníky

a za sáh dřeva (2,5 m3) obdrží mzdu 15–30 krejcarů.

Jen málokdo dokázal proniknout do pralesa

převážně z Bavor, ale v menším počtu i ze Stašska. Tak

Za to ročně vytěží na vimperském panství (tedy blíže

uprostřed Šumavy a zařídit, aby jeho dřevo začalo lidem

jako to dělali v 17. století Eggenbergové v Želnavských

k domovu v Knížecích Pláních), ale také na vzdálenějším

sloužit. Hrabata Kinští, majitelé rozsáhlého prášilského

horách a po nich Schwarzenbergové všude okolo hra-

prášilském panství 250 m3 dřeva. Do roku 1848 trvala

panství, to neuměli. Neměli dost kapitálu ani zkušeností,

nice na jihu Šumavy i pod Boubínem a Knížecím stol-

robotní povinnost, která platila i pro zdejší námezdní

know-how – jak se dnes říká, prostě nevěděli jak na to.

cem. Dřevařům byly tenkrát nabídnuty podmínky, jejichž

dělníky. U těch dřevařů, kteří odcházeli na práce do vzdá-

Zato jihočeští Schwarzenbergové to věděli. Právě si to

výhodnost je pro dnešního člověka až nepochopitelná.

lenějších prášilských lesů, tedy i do okolí Březníku, činila

vyzkoušeli na téměř podobně rozsáhlých lesních revírech

Už při zakládání Knížecích Plání se na tamní dřeva-

robotní povinnost 10 dní ročně, u ostatních 26 dní bez-

na Želnavsku a v okolí Plöckensteinských hor. Za pomoci

ře myslelo, že zvládnou nejen těžbu na vimperském

platných prací na panském. Snížení roboty se započítalo

161. Lyžařský pár v malebném zimním zákoutí, na horizontu s bílou čepicí Luzný. Snímek byl pořízen u trojmezí Markflekl. Foto Josef Seidel, 1921.
162. Svět lesních samot. Dům na fotografii je Březnická myslivna. Nastoupení lidé by mohli být hrdinové z Klostermannova románu – revírník Kořán s manželkou Zdeničkou, adjunkt Svijanský
a hajný Vavroch s manželkou a dcerou Kathy. Snímek je však pořízen o 65 let později a ve skutečnosti je na něm hajný Walter Paleček snad se svou rodinou.
Foto František Seidel, 1938.
163. Březnická hájovna stávala několik desítek metrů pod myslivnou, v pozadí Luzný. Foto František Seidel, 1938.
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dostala i pojmenování – Josefstadt. Tuto kolonii chatrčí

berským. Převedl tady část vody kolem divokého úseku

Po dobu dlouho trvající zimy se tu pro zdejší personál

roztroušených kdysi v okolí dnešního Trampusova křížku

kaňonu Vydry do Křemelné a tudy se pak posílalo dříví.

služba soustředila zejména na dohled nad svážením

na staré březnické cestě příležitostně obývali dřevorubci

Vchynicko-Tetovský kanál dlouhý 13,5 km byl postaven

dříví, pokud to počasí dovolovalo.

až do konce 19. století. Dnes tu zůstal jen hluboký les

v letech 1799–1800. Od okamžiku dokončení tohoto ka-

To, co především činilo službu na Březníku

se sotva patrnými základy podezdívek jejich srubů. Poté,

nálu byl splněn základní předpoklad nutný pro zhodnoce-

těžkou, a pro mnohé časem až nesnesitelnou, byla tam-

co bylo všechno poničené dřevo vytěženo, vrátili se lidé

ní pralesů nad Modravou. Kromě usazení lesních dělníků

ní naprostá zimní izolace, která tu někdy trvala i několik

do svých stálých domovů nebo přešli za prací jinam. Ješ-

v téměř liduprázdných končinách a stavby vodního kaná-

měsíců. Špatné cesty byly zaváty a do Modravy, k Břez-

tě na konci 19. století se se zbytky dřevorubeckých osad

lu toho pro úspěch celého podniku musela knížecí správa

níku nejbližší osadě, se nebylo jak dostat, o cestách dál,

v oblasti kolem Březníku setkával Karel Klostermann: „To

udělat ještě mnohem víc. Aby se v monotónním prale-

například k doktorovi až do Kašperských Hor, nemluvě.

je vesnice! … Vskutku, tu je jakási stará kolonie dřevo-

se vůbec někdo vyznal, bylo nutné rozdělit lesy do jed-

Proto se tu revírníci a zřejmě i hajní, o kterých je méně

rubců; bůhví, jak se kdysi jmenovala. Můžeš na ní konati

notlivých úseků, postavit síť hájoven a mysliven, spojit

zpráv, poměrně často střídali. Zmiňme alespoň některé

studie, jak opuštěné lidské sídlo stane se opět divočinou.“

vše cestami a upravit koryta potoků pro posílání vody

z nich: Augustin Trampus, po němž se jmenuje křížek při

na cesty za vzdálenou prací, které muži konali každý tý-

Tyto dočasné kolonie srubů postavených jen

z nádrží pro krátkodobé zvýšení vodního stavu potoků,

staré cestě do Modravy, Matyáš Říha, jenž byl předlohou

den. Pouhé čtyři roky stačily pro zřízení nových usedlostí

k příležitostné práci dřevorubců v lese nezachytily žádné

po kterých se mělo plavit dřevo. Museli postavit množství

k postavě nadlesního Kořána z Klostermannova románu

a dřevorubci se hned pustili do práce na panském. Těch

mapy, ani je nezaznamenávala úřední lejstra (pouze vý-

sjízdných cest a začít provádět odvodňování bažin ales-

Ze světa lesních samot, umístěného svým dějem na Břez-

250 kubíků vytěženého polenového dříví ročně bylo při

jimečně byl evidován zmíněný Josefstadt). Nikdo s nimi

poň na místech blízkých k dopravním trasám. Těžba dře-

ník. Adolf Schimann působící tu šest let na konci 19. sto-

práci s pouhou sekyrou a pilou neskutečné množství.

ani do budoucna nepočítal. Přesto se některé uchytily.

va probíhala nejdříve hlavně v jejich okolí, mnoho vzdále-

letí, autor mnoha lesnických článků i poezie. A také „vy-

Když dřevaři odcházeli na své týdenní šichty do vzdá-

Dřevorubci si do prvotních chýší přivedli své rodiny

nějších koutů lesů v březnickém a pozdějším roklanském

nálezce“ či spíše inovátor sněžnic. V roce 1923, za cesty

lených revírů, brávali s sebou v letních měsících někteří

a začali je zvelebovat a přestavovat. Když získali potřeb-

revíru zůstávalo zpočátku ponecháno divočině.

bratranců Paleczků, a v letech 1937–1938 se zde sice jen

i své ženy a děti, postavili si z odřezané kůry stromů

ný souhlas od vrchnosti a případně i nějaký ten drobný

Kdy vzniklo první sídlo na Březníku, není známo.

krátce, ale velmi výrazně zapsal Walter Paleček, o němž

tak jako za první republiky. V meziválečných letech byla

čátku 20. století přibyla i lokální telefonní linka do Mod-

provizorní dřevorubecké chýše a od jara do podzimu

pozemek okolo, houževnatou prací jej přeměnili na dů-

Zachycují jej již mapy z poslední třetiny 18. století (takzva-

je psáno v kapitole věnované jejich rodu. To už však nebyl

březnická myslivna obsazována výhradně českými lesníky.

ravy, což byl další zásadní krok k odstranění zdejší izolace

(s výjimkou nedělí) tam uprostřed pralesů žili a pracovali.

stojné bydliště. Z lesa vytrhli kus půdy a zkultivovali

ný Josefské nebo i vojenské mapování). Po schwarzen-

knížecím hajným, ale zaměstnancem Státních lesů, pro-

Proto také byla vyhledávána česky mluvícími turisty.

zejména v zimních měsících.

Mnoho takových shluků dřevařských chatrčí

ho na horskou louku, která uživila i nějakou tu kravku.

berské reorganizaci prášilského panství se v roce 1804

tože o prášilské panství přišli Schwarzenbergové v první

Nesnáze spojené s odloučeností Březníku byly

Březník začal oficiálně nabízet i nocleh pro tu-

vznikalo během 19. století v pralesních revírech březnic-

Dřevorubci a třeba i příležitostní plavci na Schwarzen-

Březník stal samostatným revírem a byla tu postavena

pozemkové reformě po první světové válce. Skutečnou

postupně řešeny: v roce 1844 přijel do revíru Jan Adolf II.

risty. Zatímco český průvodce z roku 1896 píše, že v my-

kém, roklanském a dalších. Nejvíc v okolí Studené hory

berském kanále nakonec vždycky nějakou práci našli.

první dřevěná myslivna nahrazená o padesát let později

událostí s pytláky, která se mu tady a na Roklanské há-

ze Schwarzenbergu a zhrozil se stavu hospodaření

slivně je možno dostat pouze „malé občerstvení (chléb,

(1 299 m) na půli cesty mezi hájovnami na Březníku

Když knížecí inženýr Josef Rosenauer předklá-

tou, kterou známe dosud. Kromě toho stála pod budo-

jovně přihodila, jako by se Walter Paleček rozhodl prožít

ve zdejších lesích. Zakázal v lese pastvu dobytka zdejších

vejce, máslo, pivo), ale žádného noclehu“, je již v průvodci

a pod Roklanem. Dřevorubci se odtud každý den už s ro-

dal svému pánovi Josefovi II. ze Schwarzenbergu návrh

vou myslivny také hájovna. Hajný, podřízený revírníka

na vlastní kůži literární předlohu ze Světa lesních samot

dřevorubců, když spatřil divoké zarůstání holin náletem,

z roku 1908 uvedeno: „V hájovně dostane se českým turis-

zedněním vydávali na určený úsek pralesa a pracovali zde

na koupi Prášilského panství, musel mít promyšlen způ-

(který k sobě měl ještě lesního adjunkta), tu bydlíval

Karla Klostermanna. Posledním zdejším hajným po vál-

nařídil opětovné osazování vytěžených lesů sazenice-

tům vřelého uvítání bodrými hajnými Kohoutem a Vláškem.

obvykle až do setmění. Samotná cesta jim v neschůd-

sob, jak dostat dříví z modravských lesů. Jde o území,

i se svou rodinou. Práce revírníka na Březníku nebyla

ce byl v letech 1945–1951 Bohuslav Vrabec, který tu žil

mi (bohužel po roce 1870, po velké kalamitě nestačily

Dostati tu možno pivo, máslo, chléb, mléko, vejce, vůbec

ném terénu mohla každý den trvat až 6–8 hodin. Aby

jež se zjednodušeně řečeno rozkládá v povodí vodnaté-

příliš náročná, spočívala ve vyznačování lesních úseků

i s rodinou. A pak už následoval obvyklý příběh ze samoty

šumavské lesní školky dodávat potřebný počet nových

vše jako v každém horském hostinci šumavském a za ceny

nezabloudili, označovali si ji záseky. V poslední třetině

ho Roklanského a Modravského potoka. Ty mají soutok

pro těžbu, v dohledu na její průběh, splavování dřeva,

v blízkosti západní hranice. Po odchodu hajných zabrala

sazenic, a tak se zasazovaly málo odolné výpěstky – vět-

velmi mírné. Znaveným uchystáno jest stále as 10 noc-

19. století postihlo Šumavu několik živelných pohrom,

v Modravě a dál tečou již pod názvem Vydra až k Čeňko-

zalesňování a hlavně v myslivosti. Vždycky se tu sledo-

hájovnu Pohraniční stráž, něco tu zbourala, něco pro svou

šinou smrčin – dodávané z nížin), určil lesního správce

lehů. Poplatek za nocleh pro členy Národní jednoty pošu-

na které navazovaly kůrovcové kalamity. Dřevo bylo třeba

vě Pile, k dalšímu soutoku s říčkou Křemelnou, který mění

vala tetřeví populace, stejně jako dnes, byť to už nepatří

potřebu vystavěla – to už je naštěstí také zbouráno. My-

pro Prášilsko a další opatření. Také schválil výstavbu

mavské 70 haléřů. Českým turistům doporučuje se k pře-

z lesa dostat co nejdříve i za pomoci nových pracovních

jméno řeky na Otavu. Zkušený Rosenauer si zde opět

k agendě myslivecké, ale současné správě ochrany pří-

slivna vydržela a v roce 2002 byla opravena správou Ná-

nové cesty z Modravy okolo Modravského potoka, která

nocování Pürstlink vřeleji, než Modrá, v níž není té po-

sil. Největší z těchto provizorních dřevorubeckých osad

poradil, podobně jako s plavebním kanálem Schwarzen-

rody – jakkoli to nejsou vzájemně se vylučující činnosti.

rodního parku Šumava a dnes je oblíbeným cílem turistů,

výrazně zpřístupnila Luzenské údolí s Březníkem. Na po-

hostinnosti jako v hájovně českého hajného pürstlinkského.“
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164. Dřevorubecká chýše a lyžař. Setkání primitivního světa těžké dřiny a moderního trávení volného času. Na snímku Karel Hampl starší z klatovského lyžařského klubu
někde v Královském hvozdu. Foto neznámý autor, 30. léta 20. století. Rodinný archiv Karla a Milana Hamplových.

165. Walter Paleček (vpravo) v Luzenském údolí dohlíží na svážení dřeva na saních. Foto František Seidel, 1938.
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KAREL KLOSTERMANN

v padesátých letech 19. století působil jako lékař v Sušici.

Otavu u Rejštejna a dále v rovinách v povodeň se rozlé-

Průvodce z roku 1923 popisuje podobu Břez-

O události se můžeme dočíst v Klostermannově knižní

vajíce. A zároveň s proudy velké vody přišly zprvu neur-

níku, když tu v témže roce bratranci Paleczkové přespali.

prvotině Böhmerwaldskizzen (vyšla v 1890) v črtě Sníh

čité, pak stále spolehlivější zprávy o hrozné epidemii tam

Píše se v něm o „hájovně se dvěma dřevorubeckými cha-

Nejpopulárnějším mluvčím všech ztracených

a mor, která se odehrává se poblíž ve vsích Ziegenruck,

nahoře v horách, o hladu a šílenství. Zdravotní komise

lupami (ve všech noclehy, celkem 21 a studentský nocleh

duší v zavátých chalupách Šumavy se bezesporu stal

dnes Malý a Velký Kozí Hřbet, obojí části města Rejštejn.

z Kašperských Hor se vypravila nahoru, do odlehlých sa-

7 loží), idylické místo, snad nejkrásnější z celé Šumavy.“

Karel Klostermann. Pokud je řeč o zimě na staré Šuma-

„V kalendáři se psalo již jaro 1853 a jevištěm

mot. Vyhublé obličeje pohlížely strnulýma očima z oken

Jako na více chatách tehdejší Šumavy jsou vyzdvihovány

vě, nemůžeme ho pominout. K tomuto tématu se vracel

hrůzyplného dramatu byly osady pod Huťskou horou.

a dveří, na kostry vyzáblé postavy potácely se jako fan-

dokonce v průvodci o Březníku z roku 1938 „vyhlášené

často a v různých svých prózách se zabýval tematikou

Po mírném, výjimečně dlouhotrvajícím podzimu nastala

tomy komusi vstříc. A co domky a chatrče uvnitř chovaly!

palačinky“ zdejší paní hostinské. A jeden zápis (strakonic-

obětí náhlé sněhové kalamity. A většinou jeho prózy

náhle neslýchaně na sníh bohatá zima. Zdálo se, že sně-

I těm nejotrlejším lékařům vstávaly vlasy na hlavě, když

kých lyžařů z Klubu československých turistů) v místní ná-

na toto téma nevyzněly optimisticky. Zřejmě nejzná-

hu nebude konce; padal klidně, příšerně, tiše, ve velkých

to spatřili. Sedláci zde nahoře považují okno domu za ja-

vštěvní knize tuto delikatesu potvrzuje v roce 1936, když

mější je povídka Vánoce pod sněhem. Vypráví o mladém

vločkách, „prostěradlech“, jak říkají sedláci, nekonečně,

kýsi druh brány do chrámu Janusova, která se za žádnou

rozverně píše, že „na věčnou paměť tu budiž zazname-

doktorovi Josefu Klostermannovi, otci spisovatele, který

pokrývaje stromy nesmírným břemenem, takže se větve

podmínkou otevřít nesmí, takže se v zimě podobá vel-

náno, že … snědl 15 palačinek v čase 9:46:23 minut, čímž

byl odvolán od bohatého štědrovečerního stolu majitelů

lámaly; pak zdvihly se zase kruté vichřice, které kyprý

ká světnice zde nahoře eskymácké chatrči, plné nečistoty

se úplně zmrzačil – bylo mu blond. Slepice za ním běžely

skláren rodiny Abele v Hůrce na Prášilsku do chalupy

sníh na sáhy vysoko navály.

a výparů; temperatura jako v parní lázni!

až na Morkopf.“

SMRT V ZÁVĚJÍCH

ke zraněnému dřevorubci. Rozhodl se mu pomoci, péčí

Pak oblevilo, umrzlo znovu, opět sněžilo, bez

To všechno, pak špatná výživa a nemožnost

Lidé na Březníku žili v minulosti přesně tím,

o něj strávil Štědrý večer i noc, ale dřevorubec ve svém

konce, jako by padala celá obloha, v jediný velký rubáš

vyjít na vzduch vyvolalo jakýsi druh hladového tyfu,

co nás napadne u sousloví šumavská zima. Jaká se tu

nuzném obydlí přese všechnu péči mladého lékaře na-

proměněná, aby mrtvou zemi zahalila. Tak byly jednotlivé

zákeřnou horečku hnisavé povahy, která oběť za obětí

vlastně střídala roční období: krátké jaro, spíše dlouhé

konec zemřel. Mezitím nastala vánice, chalupa byla

osady doslovně zaváty; lidé musili vykopávat s nekoneč-

si vyžádala. Nebylo domu, aby v něm neleželo několik

předjaří, neboť i za poměrně teplého počasí se ještě

zasypána sněhem a doktor s mrtvým dřevorubcem,

nou námahou opravdové tunely, aby se aspoň k studním

mrtvol, s těmito začasté na jednom lůžku nemocní, přes-

v květnu musela zdejší probuzená zeleň několik týdnů

jeho vyděšenými dětmi a ženou musel strávit několik

a chlévům dostali. Zaváti! Dítě se rozestůně; ani pomyšlení

to, že mrtvoly byly již obyčejně v rozkladu. V některých

drát skrze neustále roztávající masy sněhu, se spousta-

hrůzných dní a nocí ve tmě a zimě, než je nakonec vy-

přivést lékaře, obstarat lék. Stařec zemře; útěcha nábožen-

vesnicích vymřela dobrá polovice všeho obyvatelstva

mi vod a bláta, které se neměly kam vsáknout, protože

hrabali vesničané. Klostermann v této souvislosti uvá-

ská musila mu býti odepřena, tři–čtyři neděle leží mrtvola

a ve stájích ležely mrtvoly dobytka, pohynuvšího hlady,

zem byla stále zmrzlá. Teprve koncem června, sotva co

dí, že povídku Vánoce pod sněhem psal „na památku

ve stavení. Kde je cesta, kterou by se mohlo dojít k faráři

poněvadž nebylo lidí, kteří by jej pokrmili. Těch, kteří pře-

roztál poslední sníh, přišlo ještě kratší léto. I v něm ale

zemřelých a na slávu posud žijícím, kteří v bídě pomá-

do Rejštejna? Nemožno! Sněhu leží na sáh vysoko; celé

žili, zmocnila se otupělost; nedali si často ani práci odklidit

zima kdykoli před ranními východy slunce připomněla

hali, v neštěstí těšili. Aby čtenáři, kteří ve štěstí, klidu

hradby se ho navršily; hluboké rokle jsou zaváty a vkro-

mrtvoly ze světnice, kde potom v té tropické atmosféře

na slatích, kdože je těch hor skutečným pánem. Po opět

a blahobytu slaví narození Páně v kruhu svých milých,

čí-li na ně chvátající noha, klesne s klamnou pokrývkou

rozkladu podléhaly. V jiných případech přestali na tom,

krátkém podzimu, kdy se jen taktak stihlo všechno, co

pod mnohdy několikametrovými duchnami sněhu mohla

na Štědrý den zabloudí v horách v nenadálé sněhové vá-

vzpomněli těch, jež osud i příroda vydědily...”

v studený, němý hrob. A kde nabrat chleba? Připomínám,

že vynesli zemřelé ze stavení, pokud sníh nebránil, a tam

si tu trouflo přes krátké vegetační období vyrůst, zno-

být osudná. Nedostatek zásob jídla a paliva vedl někde

nici. Sourozenci nejprve málem přijdou o život, nakonec

Další je například povídka o 26 dětech, které

že sedláci tady nahoře nemají dost obilí pro svou potřebu.

je ležet nechali.

vu připravit na zimní spánek, nejpozději ke konci říj-

k tragickým koncům. A nebyl to jen strach z hmotného

však stráví noc v horské jeskyni a druhý den ráno je

se nevrátily ze školy, protože je na cestě domů mezi No-

Tak tomu bylo také onoho roku v Ziegenrucku.

Lékaři učinili, co bylo v jejich moci. Ve dne

na přišla zima. Půl roku trvající nevlídné roční období,

nedostatku. Jakákoliv nemoc, zranění, nešťastná událost

šťastně najdou vesničané.

vými Hutěmi a Pasekami náhle přepadla vánice, ve které

Když zásoba žita došla, sáhlo se k ovsu a potom k rozličné

v noci táhly po uvolněných cestách k Rejštejnu příšerné

na které museli být všichni, kdo se tu rozhodli žít, dobře

v chalupách s početnými rodinami, když se sešla s krutou

všechny umrzly. Jmenuje se Bílý samum (podle horkého

zadině, plné jílku a koukolu. Jedovatý chléb! Tak se dělo

povozy, jež odvážely na hřbitov spousty mrtvol… Všude

připraveni.

zimou a vánicemi, měla velmi často tragický průběh.

vysušujícího pouštního větru – paralely ke sněhu) a měla

po tři dlouhé, dlouhé měsíce. Ani živá duše nevyšla za ten

byly zavedeny sbírky, odevšad dovážely se náklady ži-

Strach ze zimy byl dlouho fenoménem Šuma-

Už klasik šumavské literatury Adalbert Stifter

svědectví o životě na horní Šumavě, nikdy se nevyhnul

se odehrát podle skutečné události kolem roku 1880.

čas ze zavátých osad a odjinud se sem také nikdo ne-

votních potřeb. Město Sušice a statkáři z okolí byli v dob-

vy. Pro nejzapadlejší samoty vlastně až do té doby, kdy

přinášel šumavskou zimní beletrii zobrazující tragičnost

líčení drsného způsobu přežívání zdejších lidí za dlouhých

Klostermann znal tragické dějství sněhové

dostal. Tu přišla konečně v březnu obleva a nekonečné

ročinnosti nevyčerpatelní. Budiž zde po mnoha letech

je po druhé světové válce jejich obyvatelé museli opus-

nepředvídatelného živlu. V jeho povídce Horský křiš-

zimních měsíců. Tak zásadní rozdíl mezi životem dole

kalamity se zoufalými následky od svého otce, který

proudy špinavé vody valily se dolů z pohoří, plníce řeku

dobrého vděčně vzpomenuto!“

tit. Špatná příprava na zimu tu v zavátých usedlostech

ťál je popsán dramatický příběh dvou dětí, které právě

v kraji a na horách k tomu vybízel.
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A zpráv od lidí, kteří se živili jinak než literaturou, je mnohem více. Ten, kdo přinášel autentická

166. Takto žili dřevaři na Šumavě, v temných dřevěných chatrčích bez oken, plných kouře z ohniště i dýmek. Interiér dřevařské chaty postavené při příležitosti vlastenecké slavnosti
v Knížecích Pláních (Fürstenhut) 25. – 26. července 1926. Foto Josef Seidel, 1926.
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V této knize jsme záměrně upozornili na tři
příklady tvorby Karla Klostermanna zabývající se osudovými následky sněhových kalamit. Ve skutečnosti se autor k sugestivní látce zimy ve světě lesních samot vracel
vícekrát. Vybrané tři ukázky jsou ale velmi faktografické.
Zasazují děj do reálných míst a někdy i datují. Ve dvou
z těch tří zde připomenutých příběhů figuruje alespoň
jako tušená autorita k jejich verifikaci spisovatelův otec,
doktor Josef Klostermann. Jak už přesvědčivě dokázal Jan Antonín Mager, tyto příběhy z povídek Vánoce
pod sněhem a Bílý samum byly buďto čirou fikcí, anebo
se udály jinde a jinak. Také u otištěné apokalyptické zimy
na Ziegenrucku se podle studia dobových matrik ukazuje,
že ono vyprávění od Rejštejna o hladovém tyfu v tak
masovém měřítku, jak jej popisuje Klostermann, nic není
známo. Ovšem beletrista má právo na fikci, jakkoliv ji
orámuje reálným prostředím.
Klostermann nepsal jen příběhy s tragickými
konci. A stačily jen glosy, aby dobře vystihly, co zima nahoře na Šumavě znamená. Jako třeba ta z dřevorubecké
chatrče od Březníku: „I dřevaři uvězněni v chatách svých,
zasypaných sněhem, že ledva komín vyčníval, trávili čas
jako syslové v zimním pelechu. Líně čas se plížil; od rána
do večera hořely bukové louče; noci černé jako stíny podsvětí, bez svitu luny, bez třepetavého kmitu hvězdiček.
Dřevaři přivykli; tráví takové časy mezi snem a polosněním; jejich duch nepracuje, jim nuda neškodí a přetopený,
parami přesycený prostor malých světniček příjemným
jest pobytem. Válejí se na ložích, ve sladké zahálce odpočívají po námahách svých a sbírají síly k novým, jež
nastanou, až utuhne, usadí se bílá pokrývka matky země.“
To bezčasí v naprosté odloučenosti, které nejde zaspat, jako u Karafiátových Broučků, bylo subtilní
trvalou vánicí do psychiky, proto tu delší dobu vydržel
jen určitý typ lidí, ostatní museli dříve nebo později pryč.
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167. Chata Lusenschutzhaus na bavorské straně
pod Luzným. Foto Libor Sváček, 2017.
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