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Úvodem
Jižní Čechy a Horní Rakousko jsou regiony
spolu úzce spjaté. I přes hradbu pohraničních hor, jejichž hluboké lesy přechod stěžovaly, je možné důkazy o vzájemných kontaktech vystopovat zpět historií až do pravěku.
Ve středověku oba regiony spojovala Linecká stezka, po níž proudilo nejen zboží a lidé,
ale i zprávy a novinky. Nesmíme zapomínat
také na to, že zemské stezky hrály svou roli
při přesunu vojsk v dobách válek. V novověku sice ruch na starých obchodních stezkách
ustal, ale jejich úlohu převzaly nově vytyčené
císařské silnice, které jsou základem silniční sítě dodnes.
Tato kniha je završením více jak rok trvajícího projektu, jehož součástí byl průzkum
pozůstatků Linecké stezky a památek v jejím okolí. Trasy obchodních stezek v minulosti nebyly stálé, ale často se měnily podle
potřeby. Zvolili jsme proto předpokládanou
trasu Linecké stezky přibližně v období
10.–13. století. Trasa vycházela z Lince,
tradičního centra hornorakouské oblasti,
a končila v Netolicích. Dnes toto malé městečko nepůsobí nijak významně, ale zdejší
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Trasa turistické Linecké stezky
hradiště Na Jánu bylo v raném středověku
jedním z center jižních Čech. Na historickou Lineckou stezku navazuje novodobá turistická trasa určená pro pěší turisty, která
seznamuje s historií a památkami regionu.
Nesoustředili jsme se však pouze na období
raného středověku. Cílem bylo ukázat veřejnosti historii a památky od pravěku až po
historii nedávnou. Ať už to jsou mohylová
pohřebiště doby bronzové a železné, nebo
zaniklé úvozové cesty středověké stezky,
na stopy historie narazíme téměř na každém
kroku. Archeologie má ale co říci také
k dějinám relativně nedávným, jak se ukazuje na příkladu zaniklých vesnic v českém
pohraničí. V této knize jsou prezentovány především málo známé nebo dokonce
zcela nově objevené archeologické památky
regionu, a proto doufáme, že se stane dobrým průvodcem všem zájemcům o regionální historii.
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Pravěk
Pravěk. Z pohledu archeologie jde o nejdelší
období ve vývoji lidské společnosti. Jeho počátky
sahají k nejstarším hominidům, spodní hranice
je pak udána výskytem prvních písemných
památek, což může být odlišné oblast od oblasti.
Ve středoevropském prostoru je tradičním
dělítkem mezi pravěkem (či protohistorií)
a středověkem příchod slovanského obyvatelstva.
Nejstarší, byť ojedinělé, doklady o pobytu člověka
v prostoru jižních Čech pocházejí ze středního
paleolitu (300 – 40 tis. př. n. l.). Velký rozvoj
zaznamenalo osídlení na jihu Čech v době

Linecká stezka
a její historie

bronzové a železné.
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Náboženské představy, tradice, příběhy, ale
i každodenní život pravěkého člověka, to vše
je nám dnes přes hradbu tisíců let velmi
vzdálené. Často nám nezbývá než domýšlet
z nepřímých indicií v podobě archeologických
nálezů. Je to i případ obchodu a obchodních
stezek, které v pravěku jistě existovaly. O jejich podobě jsme však schopni říct jen málo
a trasy v hrubých obrysech pouze tušíme

na základě nálezů importovaných předmětů.
Nejinak je tomu i v případě Linecké stezky.
Tento termín bychom pro pravěk používat
neměli, neboť se jedná o stezku středověkou. Trasy středověkého obchodu ale často
navazovaly na starší období a komunikaci
či komunikace vedoucí severojižním směrem z Horního Rakouska do jižních Čech
předpokládáme už v pravěku.
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Depot bronzových žeber nalezený nedaleko Chvalšin.
(foto: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)
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Nejvýznamnější nálezy depotů kovových předmětů doby bronzové v jižních Čechách.
(podle O. Chvojka a kol.)
1) Bernartice 2) Branišovice 3) Český Krumlov 4) Chvalšiny 5) Komařice 6) Křtětice
7) Nová Ves 8) Paseky 9) Přídolí 10) Purkarec 11) Rychnov nad Malší 12) Kájov
13) Písek 14) Přední Výtoň 15) Milenovice 16) Písek 17) Zlivice
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Už v době kamenné byly často na dlouhé
vzdálenosti transportovány vhodné suroviny pro výrobu kamenných nástrojů. Do jižních Čech i Horního Rakouska se dostávaly
rohovce získávané na území Dolního Bavorska. Zatím však nemůžeme s jistotou
tvrdit, že šlo o obchod v dnešním slova smyslu. Spolehlivější důkazy o obchodních stezkách, které překračovaly Šumavu, pocházejí
ze starší doby bronzové (2200–1600 př. n. l.),
kdy se měď nezbytná pro výrobu bronzu
těžila v Alpách a dovážela na české území.
Pravěcí kovolitci surovinu odlévali do ingotů,
se kterými se dále obchodovalo. Ve starším
období to byly tzv. hřivny (obloukovité stočené tyčinky se zakroucenými konci) a také
žebra (tvarem se podobala žebrům lidským).
Později se setkáváme také s importem hotových bronzových výrobků nebo jejich zlomků. Zboží si obchodníci doby bronzové často
schovávali do skrýší pod zem, odkud si je
někdy z různých důvodů už nevyzvedli. Předměty se nám tak dochovaly do dnešních dnů,
odborně takovým nálezům říkáme depoty.
V současné době známe z doby bronzové
na území jižních Čech více jak 120 depotů,
které dohromady čítají stovky jednotlivých
předmětů. V okolí předpokládané trasy Linecké stezky to jsou nálezy například z Dolních Chrášťan, Chvalšin nebo Kájova. Podle
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jiných názorů mohou depoty souviset také
s náboženstvím pravěkých obyvatel, kdy zakopané předměty byly obětí božstvům.
Existují také důkazy o importu předmětů
ze severu, které byly objeveny na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou, kde později
vznikl hrad Dívčí Kámen. Na sklonku starší
doby bronzové (přibližně 1700–1600 př. n. l.)
zde vzniklo důležité, snad opevněné sídliště.
Z hlediska dálkových importů v pravěku jsou
bezesporu nejzajímavějším nálezem z Dívčího Kamene jantarové korále. Těch zde
bylo objeveno celkem 250, některé nalezené v depotu v roce 1960, jiné volně v prostoru hradiště. Svým počtem se jedná o jeden
z největších nálezů svého druhu v Čechách.
Jantar je původně třetihorní pryskyřice,
která časem mineralizovala. Jeho bohatá naleziště se nacházejí především
na jižním pobřeží Baltského moře. Jak dokazují analýzy pomocí infračervené spektroskopie, právě odtud pochází i ten z Dívčího
Kamene. Při své cestě na jih Čech tak musel
jantar urazit cestu nejméně 500 km vzdušnou čarou.
Velice důležitou komoditou pravěkého (stejně jako později středověkého) obchodu byla
sůl. Využití a spotřeba soli bývala mnohem
Jantarové korále nalezené na Dívčím
Kameni. (foto: Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích)

větší než dnes, neboť sůl sloužila ke konzervování potravin a při řemeslné výrobě.
Na území Čech se její přírodní zdroje téměř
nenacházejí, a proto ji bylo potřeba dovážet.
Pro období pravěku je to však těžké dokázat, protože chybí hmatatelné důkazy. Víme
ale, že nejpozději od střední doby bronzové (1600–1300 př. n. l.) se v okolí alpského
Hallstattu sůl těžila a místní obyvatelstvo
z obchodu s ní velmi bohatlo. I když později
těžba v samotném Hallstattu ustala, obchod
s alpskou solí pokračoval i nadále. Zřejmě
i v době laténské (450 př. n. l. až přelom letopočtu), kdy střední Evropu ovládali Keltové, existovala stezka přes Šumavu spojující oppida Gründberg a Freinberg, ležící
na okraji dnešní linecké aglomerace, s oppidem Třísov nedaleko Českého Krumlova.
Odtud mohla stezka pokračovat dál po Vltavě
nebo podél jejího toku. Naznačuje to alespoň
soustava oppid Nevězice, Hrazany a Závist,
která leží při Vltavě.
Zájem byl nejen o nezbytnou sůl, ale také
o luxusní výrobky a plodiny z vyspělého Středomoří. V době římské, přesněji v polovině 1. století našeho letopočtu, byl na Dunaji
založen římský tábor Lentia (dnešní Linec).
Ten byl jednou z posledních výsep římské
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civilizace na severní hranici impéria. Z počátku dřevo-hlinitý kastel se v období markomanských válek (166–180 n. l.) rozrostl
a dal tak základy dnešnímu městu. „Barbaři“
za Dunajem měli velký zájem o římské výrobky – keramiku, šperky, ale i víno. Dokládají to importované římské výrobky nalézané
na českém území, zvláště v Polabí. Samotné jižní Čechy byly zřejmě jen transportním
regionem, protože osídlení tu nebylo příliš
husté. Z jihočeských nálezů je významnější
pouze římská keramika typu terra sigillata
ze sídliště u Sedlce na Českobudějovicku.
Obchod dokládají i ojedinělé nálezy: římské mince nebo zlomek římského cedníčku
či naběračky u obce Světlík.

Terra sigillata byla římská keramika vyráběná původně v Toskánsku,
později v provinciích galské a porýnské oblasti. Vyznačovala se
kvalitním výpalem, červenou až narůžovělou barvou a lesklým
povrchem. Její unikátnost však tkví především ve způsobu výroby.
Hmota byla odlévána nebo vmačkávána do forem s negativem
reliéfní výzdoby. Výsledkem tak byla bohatě proﬁlovaná
tenkostěnná nádoba s velkou variací výzdobných námětů.
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Středověk a raný novověk
Pojem „Linecká stezka“ nelze historicky
jednoznačně vymezit. Především je třeba říci,
že neexistovala jediná neměnná trasa, a tak
budeme spíše hovořit o síti starých komunikací
propojujících Horní Rakousko s jižními
Čechami. Komunikační síť se proměňovala
a větvila v průběhu staletí, avšak význam
jednotlivých tras kolísal také v závislosti
na mnoha dalších okolnostech: na přírodních
a terénních podmínkách, charakteru osídlení
a v neposlední řadě na klesající či naopak
rostoucí důležitosti a lidnatosti jednotlivých
center, k nimž cesty směřovaly. Kupci si
do určité míry mohli volit cestu podle cíle,
podle druhu dopravovaného zboží nebo podle
sjízdnosti silnic, která se řídila i ročním
obdobím nebo možností překonat říční tok.
Vstupní portál klášterního kostela Nanebevzetí
Panny Marie ve Vyšším Brodě. (foto: M. Pták)
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Klíčovým faktorem, který od vrcholného
středověku velmi silně ovlivňoval směřování kupeckých vozů, byl stále složitější systém městských výsad a výjimek
z nich. Velká města si zakládala na právu
skladu a právu nucených cest, přičemž
důsledná obrana těchto privilegií působila četné vzájemné spory, často jen
obtížně řešitelné. Charakteristickým rysem starých dálkových cest bývá (z dnešního hlediska) nehospodárnost trasy.
Ač udržovaly jakýsi základní kurs, neprobíhaly cesty nejkratším možným směrem, vinuly se městečky a vesnicemi,
tvořily okliky k mostům či brodům, ale
na druhé straně se mnohde nevyhýbaly
prudkým stoupáním. Zmíněné městské
výsady navíc nutily formany jezdit velkými oklikami a zajíždět do skladů, což dálkovou dopravu značně zpomalovalo.
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Základ komunikační sítě tvořily tzv. „pravé“ silnice, na které se soustředila většina přepravy zboží, a jejichž užívání bylo
vázáno panovnickými privilegii. Vedle
nich, řečeno výstižnými slovy historika
Františka Roubíka, „v této krajině vznikaly ovšem přes zemskou hranici i jiné
postranní stezky, sloužící jednak domá-
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Schéma hlavních šumavských stezek v období vrcholného středověku. (podle F. Kubů a P. Zavřela)
I) Nýrská (tzv. Německá) II) Železnorudská III) Vintířova IV) Slatinná V) Kašperskohorská větev Zlaté stezky VI) Vimperská větev
Zlaté stezky VII) Prachatická větev Zlaté stezky VIII) Zbytinská IX) Hornoplánská X) Dolnovltavická XI) Frymburská větev Linecké
stezky XII) Vyšebrodská větev Linecké stezky.
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Kosmas, když popisuje útěk císaře Jindřicha
IV. před vojskem svého syna roku 1106: „císař, opustiv Řezno, a prošed jižním krajem
po cestě, kudy se chodí do Netolic, vstoupil do Čech“. Kosmův záznam dosvědčuje,
že počátkem 12. století byla již ustálena trasa,
vedoucí z Podunají přes hraniční hory k Netolicím. Je však příliš stručný na to, abychom
z něj mohli odvodit přesnější průběh cesty.

Úvozová cesta mezi Smědečkem a Třešňovým Újezdcem. (foto: V. Vondrovský)

címu obyvatelstvu pro kratší spojení s Rakousy, jednak i obchodníkům k podloudné
dopravě zboží mimo předepsané celní stanice“. Frekvence a důležitost jednotlivých tras
podléhaly změnám v čase, přitom však většina komunikací v krajině existovala paralelně
– z některých dálkových silnic se ovšem staly cesty místního významu, u jiných naopak
dopravní ruch vzrostl. Jen málokterý z historicky významných komunikačních tahů zanikl úplně, mnohé jsou pojaty do současné
silniční sítě často jen s menšími přeložkami.
Na druhé straně ale najdeme i takové, které
se přestaly používat a zůstaly po nich hluboké úvozy, zarostlé lesem.
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Jak bylo naznačeno výše zboží mezi jihočeským a hornorakouským prostorem proudilo
již od pravěku, první písemné doklady však
pocházejí až z raného středověku. Za nejstarší lze považovat Raffelstettenský celní
řád, vydaný v letech 902–906. Upravil podmínky obchodu a vybírání cla v oblasti dolnorakouského Podunají a zmiňuje se v obecné rovině o obchodních stycích mezi Bavory
a Slovany. Obchodním artiklem byly zřejmě
koně, sůl, ale i otroci. Město Linec je zde uváděno ve spojitosti s místním tržištěm a clem,
které se zde platilo. V tomto prameni však
není jmenována žádná z obchodních stezek.
Zajímavou zmínku přináší ve své kronice

Nejpozději během vrcholného středověku se
síť přeshraničních stezek zahustila a s rozvojem osídlení také dále stabilizovala. Dobře dochovanou připomínkou starobylých
komunikací jsou půdorysy měst, městeček
i některých obcí, jejichž zástavba vznikala právě podél silnic a odráží stav nejspíše
ze 13. století. Velmi pěkné ukázky představují například Vyšší Brod, Frymburk, Hořice
či Chvalšiny, kde protáhlé vřetenovité náměstí sleduje směr významné cesty. Zřetelnou ulicovou zástavbu má Frýdava, Černá
v Pošumaví, Pasečná (Reiterschlag) či Světlík. Méně výrazné je to u Dolní Vltavice nebo
Horní Plané s obdélnými tvary náměstí.

Trasy obchodních stezek
Protože nejsme schopni spolehlivě říci,
která z tras je starší či mladší, budeme se
jim věnovat postupně ve směru od západu.
Z Bavorska a Rakouska do jižních Čech běžela již ve středověku tzv. Klafferská cesta
(Klafferstraß), a to od Waldkirchenu přes
Jandelsbrunn, Klaffer a Lichtenberg do Horní Plané. Její průběh zachycují mapy z konce
16. století. Na české straně na ni navazovala komunikace přes Polnou a Boletice
ke Krumlovu, která je v mapě Pavla Aretina
z roku 1619 vyznačena jako „Der newe weg“,
tedy nová cesta. Během stavovského povstání ji dali zprůchodnit velitelé císařského
vojska a spolu s ní také přechod hraničního
lesa pod Třístoličníkem.
Jednou z hlavních obchodních tras, zároveň však vyvolávající časté spory, bývala
tzv. Mühlská cesta (Mühlstrasse) nazvaná
tak proto, že procházela povodím rakouské
řeky Mühl. Pasovská sůl se po ní přivážela
od Dunaje (Niederranna) přes Hofkirchen,
Rohrbach, Aigen, odkud silnice dále vedla
na Dolní Vltavici, Černou, Mokrou, Hořice,
Kladenské Rovné, okolo Kájova přes Vyšný,
k vltavskému mostu v Rájově a do Českých
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Budějovic. Na okraji hraničního lesa u vísky
Sarau vybíral mýto již před rokem 1337 klášter Schlägl, zatímco stejné právo měl v Dolní
Vltavici od roku 1349 klášter Zlatá Koruna.
Obě tyto řeholní instituce byly zároveň povinny podílet se na stavbě a údržbě zdejšího mostu přes Vltavu. Stabilitu trasy upevnilo i privilegium Václava IV., jenž roku 1393
nařídil, aby všichni kupci se zbožím jedoucí
z oblasti Mühlu mířili do Českých Budějovic.
Podpora panovníků a šlechty patrně způsobila, že během 15. století provoz na této
silnici vzrostl na úkor souběžných tras, například frymburské. Roku 1547 se Mühlská
cesta označuje jako stará hlavní trasa z Pasova na České Budějovice. V téže době ale
vrcholily spory Budějovických s Prachatickými, neboť nemalá část formanů odbočovala
ve vsi Mokré k severu a pokračovala přímými
cestami na Prachatice, Chvalšiny a Netolice.
Ozbrojené hlídky (tzv. pojezdní, rejtaři) obou
měst zadržovaly kupce a nutily je i s nákladem obracet na „pravé“ cesty.
Východněji běžící trasa se někdy nazývala Frymburská a v 16. století byla pokládána za druhou nejdůležitější spojnici Pasova
s Českými Budějovicemi. Již ve vrcholném
středověku se vybíralo mýto ve Frymburku,
kde byl patrně vystavěn i strážní hrádek.
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Podle popisu z roku 1489 přicházela cesta
do Čech od Haslachu, probíhala Frymburkem, v dnes již zaniklé vsi Černíkově (Gro -Uretschlag, 2 km JJV od Světlíka) se stáčela doprava pravděpodobně přes Zátoň
na Přídolí a odtud pokračovala do Českých
Budějovic. V případě vysokého stavu Vltavy
se formani mohli vydat z Frymburku přes
Vyšší Brod a most u Rájova. Z roku 1547
máme k dispozici poněkud odlišný popis trasy, totiž Pasečná – Frymburk – Český Krumlov – Rájov – České Budějovice, čemuž odpovídá i schematický zákres v mapě z doby
kolem roku 1600. Líčení z první poloviny 17.
století se opět blíží dřívějšímu stavu: jezdilo
se podle něj z Haslachu přes Frymburk, pak
do „Zátona přes vodu“, na Přídolí a České
Budějovice. Pokud nebylo možné překonat
Vltavu, měli kupci jet na Vyšné u Českého
Krumlova a k rájovskému mostu. Jako tradiční klíčové body této silnice se tedy kromě
Frymburku jeví rovněž stará osada Zátoň,
kde existoval brod či most, a dále Přídolí,
které bylo hluboko do novověku významnou
křižovatkou (v rozporu s dnešním stavem,
kdy leží vcelku stranou dopravního ruchu).
Starý původ má také silnice probíhající od rakouského Helfenbergu přes nynější Přední Výtoň do Frymburku, kde se napojovala

Představu o středověké
dopravě na Linecké
stezce si můžeme
udělat z Krumlovského
obrazového kodexu,
tzv. Liber depictus,
který vznikl ve třetí
čtvrtině 14. století
v českokrumlovském
minoritském klášteře
(podle A. Matějčka).

Svazek úvozových cest frymburské větvě při silnici
mezi Frymburkem a Blatnou. (foto: J. Kocina)

na předchozí trasu. Připomíná se již v zakládacích listinách vyšebrodského kláštera
z roku 1259.
Další významná trasa má v zásadě poledníkovou orientaci a zhruba odpovídá dříve
předpokládané raně středověké „Linecké
stezce“, jak ji uvádí starší historická literatura. Důležitá písemná zpráva o ní pochází z roku 1198, a to v souvislosti s hradem
Wildbergem severně od Lince: kolem hradu
probíhala tehdy „stará cesta, obecně zvaná Soumarská silnice, která vede do Čech“
(antiqua via Savmstrazze vulgariter appelata, quae ducit versus Bohemiam). Velmi
podobná formulace se objevuje znovu v roce
1212, a je tedy zřejmé, že již kolem přelomu
12. a 13. století byl průběh stezky ustálen.
V té době stezka mířila na hradiště v Netoli-
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cích, které bylo jedním z center jižních Čech.
Po založení Českých Budějovic králem Přemyslem Otakarem II. roku 1265 se situace
mění a s ní i trasa stezky. Podrobnější popisy,
které máme k dispozici z let 1489, 1554, 1572
a počátku 17. století, jsou prakticky totožné
a uvádějí trasu s cílem v dnešním krajském
městě: od Lince mířila silnice dlouhým údolím Haselgraben, v němž stojí hrad Wildberg,
dále přes Hellmonsödt, Leonfelden, Studánky, Vyšší Brod, Zátoň, Přídolí, Dolní Třebonín
a Kamenný Újezd do Českých Budějovic. Poblíž česko-rakouských hranic se komunikace zřejmě druhotně rozvětvila, a nabídla tak
druhou variantu trasy – severně od Leonfeldenu, snad v místech osady Radingu, odbočila v ostrém úhlu k východu silnice vedoucí přes Horní Dvořiště do Dolního Dvořiště
a odtud k severu na Kaplici a České Budě-

jovice (spojila se tak s níže popsanou trasou
Linecké cesty). Z polohy na této komunikaci
těžilo ve své době městečko Horní Dvořiště,
připomínané poprvé roku 1278, dnes ležící
v odlehlém příhraničí. Jeho půdorys naznačuje, že bývalo významnou křižovatkou a trhovým místem s prostorným náměstím. Obě
zmíněné varianty linecko-budějovické cesty,
tedy od Leonfeldenu na sever přes Přídolí
anebo na severovýchod k Dolnímu Dvořišti
a Kaplici, jsou roku 1572 uváděny jako rovnocenné. Zbudování pohraničního opevnění
mezi Radingem a Radvanovem za třicetileté války snad dokonce může naznačovat,
že druhá z nich měla větší význam, alespoň
z hlediska vojenského.
Jako spojnice Lince a Freistadtu s jižními
Čechami od vrcholného středověku postupně získávala na významu nejvýchodnější
ze sledovaných tras, které se říkalo Freistadtská nebo počeštěně Cáhlovská stezka.
Město Freistadt, založené kolem roku 1225,
se těšilo přízni panovníků a vyrostlo v hlavní
mocenské a obchodní středisko pohraniční
oblasti Horního Rakouska. Směry dálkových
komunikací k sobě začalo přitahovat zejména po udělení privilegií v roce 1277, takže během poslední třetiny 13. věku se silnice mezi

Freistadtem a nově založenými Českými
Budějovicemi stala mimořádně frekventovanou. Její výhodou byl i méně členitý terén,
stezka navíc ani na jednom místě nemusela překonávat tok velké řeky nebo hluboké
říční údolí. Čilý ruch a množství zboží, které
po silnici proudilo, podpořily rozkvět několika měst a městeček vzniklých přímo u trasy:
zejména Dolního Dvořiště, Kaplice a Velešína. Přestože se vždy jednalo o centra nižší
kategorie, dokázala ze své polohy na dálkové
cestě těžit, projevila nemalé obchodní ambice a koneckonců dávala své bohatství najevo i okázalou architekturou (nejvýraznějším
příkladem je pozdně gotický chrám v Dolním Dvořišti). Silnice měla stabilní průběh,
který je doložen popisy z 15. století, a který
s minimálními přeložkami dodnes respektuje státní silnice E 55: Freistadt – Rainbach –
Kerschbaum – Dolní Dvořiště – Kaplice – Velešín – Kamenný Újezd – České Budějovice.
V určitém období probíhala větev Freistadtské stezky přes Přídolí a páni z Rožmberka
dokonce nutili kupce, aby odtud zajížděli
až do Českého Krumlova. Zmínky z první poloviny 16. století potom nasvědčují, že budějovičtí měšťané při svých cestách do Lince –
většinou za obchodními záležitostmi – užívali střídavě různých tras, tedy přes Vyšší
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Pozůstatky šibenice nedaleko Chvalšin. (foto D. Kovář)

Výstražné symboly
na cestách
Součástí středověké a raně novověké krajiny bývaly také šibenice stavěné obvykle
na návrších nad komunikacemi, a tudíž
zdaleka viditelné. Ne všechny však bývaly
využívány jako skutečná popraviště. Šibenice v různých podobách a souvislostech
mívala význam odstrašujícího symbolu varujícího před hrozícím trestem za porušení
právního řádu. Vztyčovaly se v neklidných
časech na náměstích či v ulicích, na okrajích velkých panských lesů jako varování
pytlákům, ale také na hranicích a podél významných cest. V krajině, kudy procházely
obchodní stezky mezi Čechami a Rakouskem, existovalo takových šibenic zřejmě
více. Již kolem roku 1380 je písemně doložen název Šibeniční hory poblíž Malšína,
přímo na hranicích rožmberského a vy-

šebrodského panství. Při zemské hranici
a hraničním přechodu nad Dolním Dvořištěm se zdvihá Šibeniční vrch, kde mohla
stát šibenice podobná té, jaká je zachycená na mapách ze 16.–18. století u česko-bavorského přechodu pod šumavskou
horou Luzným. Mezi Hořicemi na Šumavě
a Skláři se přímo nad trasou staré dálkové komunikace vypíná Šibeniční vrch, jehož jméno je zaneseno už na mapě prvního vojenského mapování ze šedesátých let
18. století (Galgenberg). Skutečně se zde
mohl nacházet pouze výstražný symbol,
protože vlastní popraviště měli Hořičtí blíže
k městečku. Snad už středověkého původu
je rovněž název Šibeničního vrchu, tyčícího
se mezi Smědčí a Kuklovem na staré hranici krumlovského a zlatokorunského panství. Varovný účinek ovšem měla i funkční
popraviště městeček Vyššího Brodu (nad
silnicí od rakouských hranic), Frymburka
či Chvalšin.
Při svém pohybu po frekventovaných stezkách tak mívali kupci, pocestní i případní
lupiči poměrně často na očích tyto šibenice, výmluvné symboly trestního práva,
vztyčené na kopcích nad silnicemi a u hranic. Jejich řeč byla každému zřejmá: spácháš-li zločin, spravedlnost tě dostihne.

Brod i přes Kaplici a Freistadt. Představitelé královských Českých Budějovic do konce
14. století postupně dosáhli toho, že všechny popsané cesty od hranic inklinovaly k jejich městu jakožto klíčovému obchodnímu
středisku jižních Čech. Vážnou konkurencí
zůstávala až do raného novověku Zlatá stezka přes Prachatice, jejíž význam ale poklesl
v důsledku protěžování dovozu soli z habsburských zemí na úkor soli pasovské.
Ještě před vznikem Českých Budějovic
však měla značnou důležitost již zmiňovaná severní část „Linecké stezky“, směřující na raně středověké hradské centrum
v Netolicích. Tato komunikace zůstala velmi
frekventovanou i v následujících staletích,
ač se Budějovičtí žárlivě snažili o přerušení
dopravy nákladů po ní. Její větve procházely oblastí Hořic a Boletic, jakousi křižovatku
zřejmě představovaly Chvalšiny, načež silnice pokračovala přes Smědeč, Lhenice, Netolice a dále k Týnu nad Vltavou. Podle zprávy z roku 1522 si tudy často zkracovali cestu
formani nebo soumaři vezoucí sůl a jiné zboží z oblasti rakouské řeky Mühl (Mühlland)
do Plzeňského kraje, ačkoli byli podle panovnických nařízení povinni jet do budějovického skladu a zaplatit tam mýto. Místo toho

jezdívali „na Chvalšiny neb na Dobročkov neb
na Lhenice a na Netolice“. Stejně tak soumaři s nákladem soli nesměřovali do Budějovic,
nýbrž „na Chvalšiny neb na Dobročkov neb
na Lhenice na Vodňany nebo k Písku, neb
na Záblatí a Dobčice a Chvalovice, ke Hrubému mlýnu, na Novou Ves, do kraje u Hluboké
a mezi ním a Netolicemi a Vodňany k Písku“.
O starobylou trasu probíhající přes Smědeč
k Netolicím a dále k Týnu nad Vltavou jevili
zájem především Netoličtí, přestože směli dovážet sůl z Rakouska pouze v omezeném množství pro vlastní spotřebu a neměli
právo skladu. Po polovině 15. století však
začali příležitostně provozovat vlastní solní
obchod a kolem roku 1460 se dokonce pokusili odklonit ke svému městu část kupeckého provozu směřujícího z Bavorska přes
Prachatice a Písek. To bylo zakázáno králem Jiřím Poděbradským (1465), podobně
jako budějovičtí pojezdní zadržovali formany
vezoucí do Netolic k prodeji sůl z Haslachu
(1458). Ještě roku 1609 se sešli představitelé
měst Budějovic a Prachatic ve Chvalšinách,
aby společně projeli „zapovězenou silnici“
ke Smědči.

25

Císařské silnice
Původem středověký systém nucených cest,
skladů, cel a mýt stále méně vyhovoval novověkým požadavkům na dopravu, neboť
přinášel velkou zátěž finanční i časovou. Již
během 17. století (s větším úspěchem však
až po roce 1706) se stát pokoušel o regulaci
míst, kde bylo vybíráno mýto, a s odstupem
také začal upravovat trasy moderních komerčních silnic. Patentem z 27. února 1737
byly v Čechách stanoveny čtyři hlavní tahy,
jichž se obchodníci museli držet. Mezi nimi
byla také Linecká silnice směřující od Lince přes Dolní Dvořiště a České Budějovice
do Prahy. Patent z roku 1756 rozšířil počet
povinných hlavních silnic na 25, mezi nimiž
se kromě Linecké objevuje ještě starobylá
komunikace z Českých Budějovic přes Český Krumlov, Hořice a Horní Vltavici na Aigen.
Tyto trasy se staly základem pro síť zpevněných císařských silnic, jejichž budováním
v 18. a 19. století rakouský erár podstatně
zlepšil dopravní podmínky z hlediska obchodního i vojenského.
Podle map prvního vojenského mapování
ze šedesátých let 18. věku krajinu protínala hustá spleť cest a silnic různého významu

Středověcí kupci na Linecké
stezce (malba L. Balák).

Linecké jarmarky
a poslední Rožmberkové
Výroční trhy pořádané tradičně v Linci vždy o Velikonocích a na sv. Bartoloměje nabízely ke koupi širokou nabídku luxusního zboží, která lákala i poslední
Rožmberky, Viléma (1535–1592) a Petra Voka (1539–
1611). Ti nejezdili na jarmarky osobně, ale pověřovali
své nákupčí. V Linci byly k sehnání především drahé látky a tkaniny, ze kterých se šily skvostné oděvy
(aksamit, hedvábné látky, damašek, atlas, brokát)
nebo se jimi zdobily zámecké interiéry (čalouny, koberce). K sehnání bylo také orientální koření, které
v té době nesloužilo jen ke zlepšení chuti jídel, ale
byly mu přisuzovány také léčivé účinky. Pravidelné
zásilky medikamentů přicházely Rožmberkům od lineckého lékárníka Štěpána Eberštorfera. Významně
bylo v nákupech zastoupeno také „kramářské zboží“, což v případě jednoho z nejvýznamnějších rodů
tehdejšího Království českého znamenalo pozlacené a stříbrné nádobí, honosné šperky, vědecké přístroje, vzácné kameny, hodiny a alchymistické náčiní. Velký zájem o knižní novinky prodávané v Linci
projevoval Petr Vok, ačkoliv je v dnešním povědomí
díky filmovému zpracování zapsán spíše jako lehkovážný hýřil. Pravdou ovšem je, že výdaje za luxusní
zboží, nejen toho z Lince, rožmberskou pokladnu
silně zatěžovaly.

Drahé látky zakoupené na trhu v Linci
byly častou položkou rožmberského
účetnictví (podle V. Bůžka).

navazující na středověké komunikace, ale
postupně podřizovaná moderním nárokům.
Červenou barvou značící důležitost je tu stále
zakreslena řada silnic překračujících hranice a pokračujících do vnitrozemí. Patří k nim
trasa přes Zvonkovou, Horní Planou, Polnou
a Hořičky ke Křenovu, stejně jako souběžná
přes Dolní Vltavici, Hořice, Kladenské Rovné
a Kájov. Další silnice procházela Frymburkem a Světlíkem, na jehož dolním konci se
větvila buď na Větřní a Český Krumlov, nebo
na Šebanov a křižovatku v Hořičkách (Hörwitzel); o frekvenci na této cestě svědčí svazky
mohutných úvozů v lesním komplexu sever-

ně od Světlíka. Svou důležitost si zachovávala
historická trasa přes Vyšší Brod, Rožmberk,
po svazích Rájovského hřbetu podél pravého břehu Vltavy do Zátoně, Přídolí a Českého
Krumlova. Jako velmi významná je ve vojenské mapě zachycena silnice od Českého
Krumlova na Chvalšiny a Smědeč do Prachatic, přičemž ve Smědči se od ní odkláněla vedlejší trasa přes Lhenice do Netolic.
V souladu s výše zmíněnými patenty je pak
nejvýrazněji zakreslena silnice Linecká přes
Dolní Dvořiště a Kaplici, která si svůj význam
udržela dodnes.

Mareš, F. – Sedláček, J. 1918: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském,
svazek první: Okolí Krumlova. Praha.
Matějček, A. 1926: Velislavova Bible a její místo ve vývoji knižní ilustrace gotické. Praha.
Pangerl, M. 1865: Urkundenbuch des Cistercienserstiftes B. Mariae V. zu Hohenfurt in Böhmen. Wien.
Pangerl, M. 1872: Urkundenbuch des ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron in Böhmen. Wien 1872.
Pichler, I. H. 2003: Urkundenbuch des Stiftes Schlägl. Agen.
Praxl, P. 1983: Der Goldene Steig. Grafenau.
Rappersberger, O. 1993: Freistadt einst und jetzt in Wort und Bild. Weitra.
Roubík, F. 1938: Silnice v Čechách a jejich vývoj. Praha.
Roubík, F. 1972: Umělá výstavba jihočeských státních silnic v 18.–19. století (1. část).
Jihočeský sborník historický 41, 29–34.
Schmidt, V. 1901: Handelswege und Handelscentren in Südböhmen. In: Programm der deutschen
k. k. Staats-Realschule Budweis, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres, 3–29.
Prameny:
Státní oblastní archiv v Třeboni, oddělení Český Krumlov, Velkostatek Český Krumlov,
sign. I 1 A ß 1; I 5 B P ß 2; I 7 W ß 4-18.
SOkA ČB, AM ČB, kniha 3, Kniha opisů privilegií z let 1265–1669.
SOkA ČB, AM ČB, kniha 5, Kniha opisů privilegií z let 1265–1693.
SOkA ČB, AM ČB, kniha 106, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1547–1548.

Literatura:

SOkA ČB, AM ČB, kniha 112, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1551.

Antl, T. 1903: Dějiny města Netolic. Netolice.

SOkA ČB, AM ČB, kniha 122, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1560–1567.

Bůžek, V. 2011: Na trhu v Linci. In: Bůžek, V. (ed.), Světy posledních Rožmberků. České Budějovice, 177–184.

SOkA ČB, AM ČB, kniha 131, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1567–1577.

Fencl, P. 2009: Linecká stezka. Lhenice.

SOkA ČB, AM ČB, kniha 137, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1572–1575.

Kubů, F. – Zavřel, P. 2007a: Zlatá stezka: Historický a archeologický průzkum významné středověké obchodní
cesty 1. Úsek Prachatice – státní hranice. České Budějovice.

SOkA ČB, AM ČB, kniha 169, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1604–1617.

Kubů, F. – Zavřel, P. 2007b: Zlatá stezka: Historický a archeologický průzkum významné středověké obchodní
cesty 2. Úsek Vimperk – státní hranice. České Budějovice.
Kubů, F. – Zavřel, P. 2009: Zlatá stezka: Historický a archeologický průzkum významné středověké obchodní
cesty 3. Úsek Kašperské Hory – státní hranice. České Budějovice.

28

SOkA ČB, AM ČB, Stará spisovna, Tematická řada, Silnice a cesty.
Zkratky:
SOkA ČB, AM ČB – Státní okresní archiv České Budějovice, Archiv města České Budějovice.

29

Archeologie a Linecká stezka
Archeologie už dnes není jen vědou zabývající se nejstaršími dějinami lidstva ještě
před nástupem prvních písemných pramenů, čili pravěkem. Cenné informace přináší i o středověku a novověku. Ačkoliv by se
mohlo zdát, že jsme o těchto obdobích dobře
informováni právě z písemných pramenů, je
třeba si uvědomit, že zapsány byly většinou
jen události výjimečné, které se vymykaly z koloběhu všedních dní a nebyly běžné.
V tomto ohledu má naopak výhodu archeologie studující hmotné pozůstatky minulosti.
Ty většinou vznikaly při běžných událostech
v životě našich předků, například odpadní
vrstvy v jímkách středověkých měst.
Při průzkumu samotné Linecké stezky
a krajiny, kterou procházela, byla užívána
moderní metodika a postupy současné archeologie. Výzkum odkryvem již není jedinou
možností. Archeologie v posledních letech
sahá stále častěji k tzv. nedestruktivním metodám, umožňujícím průzkum lokalit a památek bez nebo jen s omezeným zásahem
pod povrch.
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V posledních desetiletích se také významnou mírou rozšířila spolupráce archeologie
a přírodních věd, čímž vzrostl zájem o tzv.
ekofakty. Na rozdíl od artefaktů vznikaly
ekofakty nezáměrně, nejčastěji jako vedlejší produkt lidské činnosti: části sbíraných
i pěstovaných plodin, kosti chovaných zvířat, uhlíky z ohnišť a další. Studováno je také
samotné přírodní prostředí v minulosti, jak
ovlivňovalo člověka a jak ho naopak člověk
pozměňoval.

Archeologický výzkum
odkryvem
Veřejnost ho zná pod označením „vykopávky“ a patří mezi stěžejní archeologické metody. Zatímco v počátcích archeologie jako
vědy, mluvíme zvláště o období 2. poloviny
19. a počátcích 20. století, bylo hlavním cílem odkryvů získat nálezy. Dnes je kladen
důraz hlavně na tzv. nálezový kontext artefaktů a ekofaktů. Jednoduše řečeno se jedná
o popis a zaznamenání co největšího množství informací o situaci, ve které se nález
nacházel. Přesné umístění, hloubka, pozice,

Výzkum laténského žárového pohřbu
v lese Doubrava u Netolic, říjen 2013
(foto M. Pták).

vrstva nebo okolní nálezy, to vše je důležité.
Bez těchto informací se nám minulou realitu
již nikdy nepodaří blíže rekonstruovat a samotný nález ztrácí velkou část své výpovědní
hodnoty.
Při výzkumu je tedy hlavním úkolem archeologa dokumentování odkrytých situací. Standardem je kresebná dokumentace, ukotvení
v geodetické síti a fotografie. Na řadu dnes
přichází i fotogrammetrie, GPS nebo trojrozměrné metody. To je velmi důležité, neboť při
odkryvu kvůli odebírání jednotlivých vrstev
dochází vlastně k nenávratnému porušení
archeologických památek, jednou odkrytou
a vyzkoumanou situaci již nikdy nebudeme
mít šanci zkoumat znovu.
Současná archeologie se proto zaměřuje spíše na tzv. záchranné výzkumy, tedy
na výzkumy památek, kterým hrozí zánik
nebo jsou v horším případě již ničeny. Děje
se tak především v souvislosti se stavební
činností (silnice a dálnice, domy, továrny,
pokládka inženýrských sítí). Škody způsobuje i hluboká orba moderní zemědělskou
technikou. Právě zde dochází v současnosti
k největším ztrátám archeologického kulturního dědictví.
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Během výzkumu památek při Linecké stezce
jsme volili spíše odkryvy menšího rozsahu.
V případě fortifikací u Vadkova a Hašlovic se
jednalo o řezy valem, které měly odhalit jeho
konstrukci a v ideálním případě také pomoci
tato opevnění datovat. Výsledky geofyzikální
prospekce (viz níže) byly sondáží ověřovány
na čtyřúhelníkovém opevnění (viereckschanzi) u obce Hradiště nedaleko Malovic. Zajímavé výsledky přinesl odkryv laténského
žárového hrobu v lese Doubrava u Netolic,
který byl dodatečně přidán do vrcholu starší
mohyly.
Literatura:
Kuna, M. 2007: Analýza archeologického kontextu.
In: Kuna, M. (ed.), Archeologie pravěkých Čech 1.
Pravěký svět a jeho poznání. Praha, 89–104.

Nedestruktivní metody
v archeologii
Tato archeologická disciplína zahrnuje široké spektrum metod, proto si detailněji představíme pouze ty, které byly využity při průzkumu Linecké stezky.
Dálkový průzkum Země
Pod tímto termínem se ukrývá vícero metod,
které mají společné vyhledávání pozůstatků

Princip LiDARového skenování krajiny (podle N. Holdena a kol., upraveno).

lidské činnosti v krajině pomocí snímkování zemského povrchu. K tomu slouží letadla
nebo družice umístěné na oběžné dráze.
Vlastní snímkování pak probíhá metodou
klasické fotografie, ale využívána je např.
i termovize, radar a laserové skenery.

V současnosti patří k nejprogresivnějším
a nejefektivnějším způsobům zobrazování
zemského povrchu technologie LiDAR (Light
Detection and Ranging), někdy také označována jako LLS (letecké laserové skenování). Funguje na principu souhry laserového
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skeneru, který vysílá signály a měří doby jejich zpětných odrazů od zemského povrchu,
a dále přesné GPS stanice zaznamenávající
polohu. Celá sestava je umístěna na palubě
letadla a tímto způsobem je možné získat
mračno bodů, které kopíruje zemský povrch.
Kvalitu výsledků leteckého laserového skenování ovlivňují především dva související
parametry, a to hustota naměřených bodů
a roční doba, kdy skenování proběhlo. V oblastech s hustou vegetací lze očekávat lokální odchylky od reálného terénu, a to zejména
pokud skenování neproběhlo v období vegetačního klidu.
Oblast Linecké stezky byla v rámci tvorby
nového výškopisu ČR, který v současné době
vzniká v kompetenci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), skenována v termínech duben – červen 2011,
zejména u dat z května a června lze očekávat
jejich proměnlivou kvalitu. Přesto vyhodnocení většího souboru dat (v případu Linecké stezky se jedná o zatím nejrozsáhlejší
projekt využití lidarových dat v ČR, obsáhlo
území o rozloze 415 km2) vedlo jak k objevu
doposud neznámých archeologických lokalit, tak k upřesnění polohy, rozsahu a dalších formálních vlastností lokalit již zná-
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mých a evidovaných. To si ovšem vyžádalo
také poměrně rozsáhlý a náročný povrchový
průzkum přímo v terénu, kterým bylo třeba ověřit poznatky získané z lidarových dat.
Poměrně častým jevem jsou totiž tzv. pseudolokality, např. haldy větví vzniklé při těžbě
dřeva se na lidarových datech mohou podobat mohylovým násypům apod.
V případě Linecké stezky bylo cíleno hlavně na úvozové cesty, pozůstatky středověkých obchodních stezek. Nejčastěji vznikaly
v místech stoupání a klesání, kde se při brzdění kola smýkala a voda tekoucí ze svahu
měla patřičnou sílu, čímž vznikaly hluboké
rýhy v terénu. Po čase nebyly vhodné pro
průjezd vozů. S nekvalitní cestou si poradili
středověcí kupci jednoduše – nesjízdný úsek
objeli a cestu tak o pár metrů i několikrát
přesunuli. Důkazy o tom se dodnes zachovaly v podobě svazků úvozových cest.

ny a vláhu způsobují vyšší vzrůst a pozdější
dozrávání, naopak nad kamennými strukturami (např. kamenné základy) jsou rostliny
nižší. Nejlepšími ukazateli jsou obiloviny,
vhodná je za určitých okolností také řepka.

Využívá se i jednodušších metod, ke kterým
stačí letadlo a fotoaparát, tzv. prospekce
z nízko letícího letounu. Z letové výšky zhruba
200 metrů se nejčastěji sledují tzv. porostové
příznaky. Zemědělské plodiny rostou v místě archeologických objektů jinak než ostatní
v okolí. Zahloubené objekty bohaté na živi-

Geofyzikální metody
Pro vyhledávání archeologických objektů
pod povrchem může být využíváno i odchylek ve fyzikálních polích Země. Sledováno je
například magnetické, tíhové či geotermické pole, ve kterých archeologické objekty
zanechávají často nepatrné, ale moderními

Snímek pořízený pomocí technologie LiDAR ukazuje svazky
středověkých úvozových cest a těžební činnosti nedaleko
Lužice na Netolicku (data ČÚZK, vizualizace J. John).

přístroji sledovatelné stopy. Blíže si představíme geoelektrickou odporovou metodu. Základním předpokladem je, že když
do zemského povrchu zavedeme (nejčastěji
pomocí elektrod) stejnosměrný elektrický
proud a sledujeme zdánlivý měrný odpor,
v místech narušení přírodního půdního profilu (tzn. v místech, kde se nacházejí archeologické objekty) bude odpor jiný. Nejlépe
se takto sledují struktury s kamennou konstrukcí (zdi, opevnění, mohyly), ale metoda je
citlivá i na vypálené materiály a nezaplněné
prostory pod povrchem.
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Čtyřúhelníkové valy
(tzv. viereckschanze) u obce
Hradiště u Malovic datované
pravděpodobně do mladší
doby železné – laténu.
Užití stejnosměrné odporové
metody odhalilo strukturu
vybíhající ze západního valu.
V případě laténských
viereckschanzí nebyla dosud
podobná situace ve střední Evropě
zjištěna. Archeologický výzkum
odkryvem na hradišťské
viereckschanzi zatím nové důkazy
nepřinesl, a proto není vyloučené,
že tento výběžek vznikl v mladším
období dodatečnou přístavbou
(měření A. Majer).

Postup při měření geoelektrickou odporovou
metodou. V tomto případě je vysokofrekvenční
proud nezavádí do země zapichováním elektrod,
ale přes kondenzátory. Měření jsou prováděna
v pravidelné síti a po vynesení naměřených hodnot
do plánu tak vzniká celkový obraz (foto J. John).
Porostové příznaky mohou odhalit i cesty zaniklé
scelováním lánů. Na obrázku je křížení cest jižně
od Lhenic zachycené ještě na II. vojenském
mapování z 1. poloviny 19. století.
(zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz).
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Průzkum detektorem kovů
Při užití detektorů kovů jsou sice archeologické situace částečně narušovány, ale
přesto je tato metoda (pokud je prováděna
odborníky) řazena k nedestruktivním postupům v archeologii. Po roce 1989 se užití
detektorů kovů („minohledaček“) masivněji
rozšířilo i do civilního sektoru, archeologii
nevyjímaje. Vzhledem k cenové dostupnosti je nejprve začali využívat amatérští hledači, i když český právní řád cílené hledání
archeologických nálezů amatéry zakazuje.
Stejně tak nesmějí vznikat ani archeologické soukromé sbírky a nálezce má ze zákona ohlašovací povinnost. Fenomén detektoringu, někdy chápaného jako dobrodružná
volnočasová aktivita, je však dnes již velmi
rozšířený a počet amatérských uživatelů detektorů se odhaduje na tisícovky. Detektory
kovů rovněž začali při výzkumech a průzkumech používat i samotní archeologové, čímž
se výrazně zvýšil počet nalézaných kovových
artefaktů. V případě středověkých obchodních stezek to jsou hlavně podkovy a kovové
součásti vozů.

čů s archeology přímo spolupracuje. Přesto však kvůli mnohým dalším, kteří nálezy
neohlašují, přichází archeologie a s ní i celá
veřejnost každým rokem o řadu důležitých
nálezů, které nejsou ohlášeny a chybí k nim
poznatky o nálezových okolnostech.

V současné době je vidět snaha překonat
vzájemnou nedůvěru profesionálních archeologů a amatérských hledačů. Řada hleda-

Pohyb osob s detektorem kovů na zapsaných
archeologických nalezištích (např. pravěká
a raně středověká hradiště, sídliště a pohře-

Je důležité si uvědomit, že ochuzením archeologických souborů o kovovou složku přicházíme o podstatnou část informací, které
pomáhají určit stáří nálezové situace. Jakýkoliv neodborný zásah do archeologických
situací má za následek nevratnou likvidaci
části lidských dějin a je srovnatelný se zbouráním hradu či vypálením archivu. Uveďme
příklad: Detektorář vykope z mohyly železný nůž. Doma ho přidá k ostatním železům
s tím, že jej možná někdy očistí a nakonzervuje (zpravidla neodborně). Zapomene, kde
ho vyzvedl. Výsledkem je nenávratná likvidace inventáře slovanské mohyly staré víc jak
tisíc let – po jeho řádění zbude jen hromada
hlíny a kamení. Archeologové pak při výzkumu této mohyly budou mít problémy s jejím
časovým zařazením.

Průzkum úvozů Linecké stezky
detektorem kovů. (foto: J. Kocina)

Plášť raně středověké mohyly na katastru obce
Dolní Chrášťany, silně poničený minimálně devíti
detektorářskými vkopy. (foto: V. Vondrovský)

biště, středověké hrady, tvrze a jejich okolí,
středověká a novověká bojiště) je zcela nežádoucí. Výjimkou jsou archeologové, kteří na těchto nalezištích provádí cílené prospekce. Povinností každého občana je pohyb
nezákonných hledačů na lokalitách hlásit
neprodleně na policii. Držení nelegálně získaných archeologických nálezů a obchodování s nimi je zákonem tvrdě postihováno.
Často jsou nacházeny (vyhledávány) mince
z různých období. Jedná se o jednotlivé ztracené kusy, ale i o několikasetkusové, často
záměrně ukryté soubory (tzv. mincovní depoty). Opět platí, že nalezená věc se nestává majetkem jednotlivce. U mincí novějších
(do stáří cca 100 let) se neočekává jejich
předání do muzea. Jiná situace nastává při
objevu většího počtu mincí na jednom místě
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(v zemi, ve zdi budovy, pod podlahou, či vyorané na povrchu). Takovýto nález je nutné
bez prodlení nahlásit odborníkovi. Nález by
neměl být vyjímán (vykopán, vyjmut, očištěn…) nálezcem, to provede až přivolaný
archeolog, který situaci zdokumentuje a zachová tak velmi důležité informace o způsobu uložení depotu. Podrobným rozborem
nálezové situace a určením druhu mincí je
pak možné zjistit přibližný rok a způsob uložení. Často se jedná o uložené úspory kupců,
měšťanů či kořist vojáků, které byly ukryty
při nějakém nebezpečí, a jejich majitelé si je
už nevyzvedli. Z těchto nálezů je možné rekonstruovat např. průběh kupeckých stezek,
sociální postavení původních majitelů mincí
a v neposlední řadě jsou tyto nálezy velkým
přínosem pro dějiny mincovnictví. Nalezené
jednotlivé pravěké (např. keltské), antické
a středověké mince je též nutné hlásit ihned.
Archeologickými lokalitami jsou rovněž novověká bojiště, vojenská ležení, a proto i nálezy z těchto lokalit jsou chráněny zákonem.
Je nutné si uvědomit, že i takto „mladé“ nálezy nesou informaci, která po vyjmutí ze země
(vody, bahna) nenávratně mizí. Uveďme další příklad: Kdosi detektorem vysbírá bojiště
např. z prusko-rakouské války z roku 1866.
K nejčastějším nálezům v místech,
kudy procházely středověké obchodní
stezky, patří podkovy a kovové
součásti povozů. (foto: J. Kocina)

Sebere téměř vše kovové, co na místě zůstalo před sto padesáti lety ležet (munici, knoflíky z uniforem, ztracené zbraně ad.), čímž
přicházíme o důležité informace. Podle rozmístění nálezů totiž můžeme zrekonstruovat
například, která strana na kterou odkud pálila, na kterém místě došlo ke střetu, která
jednotka se ho účastnila atd. Tyto údaje je
možno porovnávat s archivními materiály.
Takto se dají zkoumat i bojiště, vojenská ležení, zajatecké tábory, ústupové cesty a sestřelená letadla z období 2. světové války. Je
pravdou, že se tímto obdobím zabývají archeologická pracoviště zatím jen v omezené
míře. Některé kluby vojenské historie však
tyto lokality mapují na základě studia archiv-

ních materiálů, výpovědí pamětníků a terénních pozorování. Další problematikou jsou
nálezy zbraní a munice, která dokáže být i po
mnoha letech velmi nebezpečná. Někteří
hledači náhodou nalezené zbraně a munici poctivě hlásí policii, čímž pomáhají čistit
krajinu od stále nebezpečných reliktů války.
Poctivý zájemci o archeologii mají možnost
účastnit se archeologických výzkumů, cílených prospekcí terénu (i s detektorem
za přítomnosti archeologa), či napomáhat
při archeologických dohledech v okolí svého bydliště. Přes zimu mohou vypomáhat
při zpracování nálezů nebo přípravě výstav.
Stačí kontaktovat archeology například z regionálních muzeí.
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Makrozbytky je
z proplaveného
vzorku nutné vybírat
pod binolupou.
(foto T. Šálková)

Environmentální
archeologie
Tento obor představuje spojení původně humanitně zaměřené archeologie s přírodními vědami. Cílem je poznat vzájemný vztah
člověka a životního prostředí v minulosti.
Neživé části přírody se věnuje geoarcheologie, živou část environmentální archeologie
představuje bioarcheologie, která se dále
úzce specializuje na např. archeobotaniku,
archeozoologii, paleoekologii, archeologickou antropologii a archeogenetiku. Environmentální metody umožňují zachytit lidské
činnosti a změny v krajině, které se v tradičním pojetí archeologie neodráží.

Těžištěm archeobotanického výzkumu je
studium minulých vztahů mezi člověkem
a rostlinou, které zahrnují rekonstrukci
stravy, výživy, zemědělských postupů, sociální a kulturní roli potravy, získávání divokých zdrojů a produkce krmiva. Rostlinné
makrozbytky (makroskopické pozůstatky
rostlin, zejména semena a plody) se dochovávají především díky zuhelnatění, mineralizaci, konzervaci vodou nebo oxidy kovů. Vývoj podoby krajiny umožňuje zachytit analýza
pylu, který produkovaly rostliny v minulosti.
Pokud se ukládal ve vlhkých sedimentech,
přetrval až dodnes. Složení lesa a využívání
jednotlivých druhů stromů k odlišným lidským činnostem pak odráží analýza uhlíků
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Plavící zařízení typu
Ankara. V soustavě tří
nádrží cirkuluje pomocí
čerpadla voda. Lehké uhlíky
a rostlinné makrozbytky
jsou nadnášeny
a zachyceny v sítu.
Dochází tak k jejich
oddělení od těžkých částic
sedimentu, které naopak
klesají na dna nádrží.
(foto: M. Pták)

a dřev. Systematický archeobotanický výzkum pravěku a raného středověku jižních
Čech se ve spolupráci mnoha institucí intenzivněji rozvíjí od roku 2005.
Environmentální metody ukazují, že minulé lidské kultury byly zasazeny do složitých
přírodních vztahů. Člověk se pohyboval
v krajině, která jej formovala, ale zároveň se
zasloužil o její vývoj a proměny v čase. Dle
možností daného výzkumu bývá prováděno
několik různých způsobů odběru vzorků pro
analýzy. Během exkavace jsou vybírány okem
viditelné zvířecí či lidské kosti apod. Z jednotlivých kontextů jsou následně odebírány
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vzorky na mikroskopické analýzy (tradičně
pylová, rozsivková, parazitologická analýza).
Vzorky velkých objemů (řádově desítky litrů) jsou odebírány pro analýzu makrozbytků
a po odebrání procházejí tzv. proplavením.
Zde se využívá především vlastností rostlinných makrozbytků a uhlíků, které jsou vodou
na rozdíl od okolní hlíny nadnášeny a lze
je tak navzájem oddělit. Zkoumá se ovšem
i tzv. reziduum (frakce zbylá po proplavení),
ve které mohou zůstávat velmi drobné artefakty (např. korálky) ale i ekofakty (např.
drobné kůstky). Takto získané vzorky je nutné posléze analyzovat pod stereoskopickým
mikroskopem.

Zkoumány jsou také přírodní usazeniny
bez přímého vlivu člověka, tzv. přírodní profily, ve kterých jsou zkoumána hlavně pylová
zrna. Tyto profily jsou zpravidla zachycovány
během archeologických dohledů, které doprovázejí jako zákonná povinnost liniové výkopy pro sítě (elektřina, vodovod, plyn apod.).
V případě nálezu vhodného profilu, jsou odebírány a analyzovány vertikální bloky sedimentu. Druhou možností je záměrné vyhledávání vhodných sedimentů (vrtané sondy).
Vzorky v kontextu sídelních areálů
Dle možností daného výzkumu bývá prováděno několik různých způsobů odběru vzorků pro bioarcheologické analýzy. Během exkavace jsou vybírány okem viditelné zvířecí
a lidské kosti, malakofauna apod. Z jednotlivých kontextů jsou následně odebírány vzorky na mikroskopické analýzy (např. pylová,
rozsivková, parazitologická analýza) a vzorky
velkých objemů určené k proplavení.
V ideálním případě uplatňujeme tzv. totální vzorkování a odebíráme vzorky ze všech
zkoumaných objektů. Odebíráme nejméně
10 % objemu výplně z každého objektu, zároveň nejméně 100 litrů z objektu. Objekty dělíme na sektory (standardně metrové)

a mechanické vrstvy (10 cm), přičemž z každé této jednotky je odebrán vzorek.
Pokud je zachována kulturní vrstva, uplatňujeme tzv. systematické vzorkování v předem
dané síti, standardně v metrových sektorech
a v mechanických vrstvách po 10 cm. Objekty pod kulturní vrstvou vzorkujeme opět výše
popsanou metodou tzv. totálního odběru.
Záměrně odebíráme vzorky ze zajímavých
situací (např. výplně nádob, okolí koncentrace keramiky, okolí artefaktů z bronzu, okolí
kamenných těrek atd.). V případech, že není
možné odebírat vzorky plošně, uplatňujeme nebo doplňkovou metodu odběr vzorků
ve vertikálních blocích, ze kterých lze následně v laboratoři odebírat vzorky pro jednotlivé typy analýz.
Vzorky ze suchého nálezového prostředí
(většina jihočeských kontextů) jsou plaveny
metodou flotace za použití plavícího zařízení typu Ankara. Flotační metoda je založena na principu rozdílné relativní hmotnosti zuhelnatělých rostlinných makrozbytků
a ostatních částí odebraného vzorku. Používáme síta o průměru ok 0,2 a 0,4 mm.
Z reziduí po plavení (tj. z materiálu, který
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Vzorky v kontextu přírodních profilů
Jako vhodný způsob, jak zachytit podobu krajiny, ve které se jednotlivé zkoumané areály
nacházely, se jeví analýza sedimentů v jejich
zázemí. Tyto přírodní profily jsou zpravidla
zachycovány během archeologických dohledů, které doprovázejí jako zákonná povinnost
liniové výkopy pro sítě (elektřina, vodovod,
plyn apod.). V případě nálezu vhodného profilu, jsou odebírány a analyzovány vertikální

bloky sedimentu jako součást záchranného
archeologického výzkumu. Druhou možností
je záměrné vyhledávání vhodných sedimentů
(vrtané sondy).
Kombinováním výsledků analýz z kulturních
situací a přírodních profilů se se můžeme
pokusit o rekonstrukci změn v krajině a zachycení míry vlivu člověka v prostoru a čase.

Literatura:
Odběr pylového proﬁlu
pomocí pedologického
vrtáku, na odebraném
proﬁlu je možné sledovat
jednotlivé půdní vrstvy.
(foto: M. Divišová)
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nevyplave do síta a nesedimentuje v plavičce, tj. o velikosti nad cca 1,2 mm) vybíráme
artefakty. Vzorky, u kterých předpokládáme
přítomnost zásadních artefaktů a neplovoucí rostlinné makrozbytky, analyzujeme
pod stereoskopickým mikroskopem, což při-
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náší často zásadní nálezy (drobné artefakty
v podobě zlomků jantaru, skleněných korálků apod.). Z flotačních reziduí jsou během
terénního výzkumu vybírány nezachytitelné
drobné kosti či jiné zbytky živočichů.
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rozsah dnešní ČR

Památky na Linecké stezce

hlavní cesty

Donín

Hradiště Na Jánu
v Netolicích
Raně středověké hradiště v Netolicích se
nachází východně od dnešního centra města
na ostrožně obtékané potokem Rapačov nazývané Na Jánu, podle kostela sv. Jana Křtitele, který zde stál do konce 18. století. I když
jsou z prostoru hradiště známy ojedinělé
pravěké nálezy, podle současných archeologických poznatků vzniklo ve druhé polovině
10. století. Tomu by odpovídala i první písemná zmínka v Kosmově kronice vztahující
se k roku 981. Je však potřeba si uvědomit,
že Kosmas dokončil svou kroniku na počátku 12. století a od popisovaných událostí jej
tak dělilo téměř století a půl. To je jedním
z důvodů, proč uvádí hradiště v Netolicích
jako majetek východočeského rodu Slavníkovců. Druhým důvodem mohla být řevnivost
církve vůči přemyslovskému rodu, projevující se ve snaze zveličit význam Slavníkovců.
Dnes se domníváme, že bylo součástí přemyslovské hradské soustavy, s jejímž budováním se započalo právě od poloviny 10.
století za Boleslava I. Jednalo se o síť hradů
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(archeologicky je nazýváme hradiště) a jim
podléhajících území, na kterých sídlili místní správci (kasteláni), které dosazoval kníže
sídlící na Pražském hradě. Z písemných pramenů jsou známa jména některých správců
netolického hradiště. Poprvé se připomíná
v roce 1167 jistý Nemoj, dále Oldřich (1177),
Ratibor (1183), Štěpán (1187), Jurik či Jiří
(1195) a posledním zmiňovaným byl Jaroslav
(1253). Hradiště a jejich správci zajišťovali,
aby veškeré obyvatelstvo podléhalo knížecí
moci a vykonávalo příkazy panovníka. Hradiště představovala centra tehdejšího života,
správy, obchodu a řemesel, ale plnila samozřejmě i funkci vojenskou. Kníže i každý
ze správců disponoval větší či menší družinou bojovníků. Mimo to nesmíme zapomínat i na roli, kterou sehrála správní hradiště
v šíření křesťanství, protože právě na nich
vznikaly první kostely u nás. Výjimkou nejsou
ani Netolice. Vedle nich byla tvořena hradská soustava v jižních Čechách také hradišti
Prácheň, Doudleby a Chýnov.
Hradská soustava a spolu s ní i netolické
hradiště však začínají přibližně kolem polo-

hranice tehdejšího přemyslovského státu

Budyšín

Žitava

správní centra

biskupství

Děčín
Litoměřice

Bílina
Žatec
Sedlec

Mělník

Dřevíč

Praha

Boleslav (Mladá)
Hradec (Králové)
Kouřim

Loket

Chrudim

Vyšehrad

Cheb

Plzeň

Kladsko

Hradec
Vraclav

Čáslav

Olomouc
Chýnov
Přerov

Prácheň
Brno

NETOLICE
Vranov
Doudleby

Hodonín

Bítov
Znojmo

Podivín

Břeclav

Přemyslovský stát a hradská soustava na přelomu 12. a 13. století (podle J. Žemličky).

viny 13. století upadat. České země v té době
značně změnily svou podobu, zvláště co se
týče hospodářství a sídelní struktury. Stará
hradiště byla nahrazována nově zakládaný-

mi městy se svobodným obyvatelstvem, kde
kvetl obchod a řemesla. Panovník, šlechta
nebo kláštery také kolonizovaly do té doby
málo osídlené oblasti pohraničních hvozdů.
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Na netolickém hradišti. (malba: L. Balák)

A tak, když král Přemysl Otakar II. zakládal
roku 1263 klášter ve Zlaté Koruně, daroval
mu Netolice i s okolním územím. Teprve
někdy po tomto datu vzniká dnešní město
Netolice se zástavbou kolem pravidelného
náměstí, typického znaku nově zakládaných
měst. Definitivní ránu zasadilo netolickému
hradišti založení Českých Budějovic roku
1265, které se staly novým centrem jižních
Čech. Změna se promítla i do tras dálkového obchodu. Panovník začal prosazovat
pro cestu do Horních Rakous novou stezku
z Budějovic přes Kaplici a Freistadt do Lince

(dnešní E55), zatímco stará stezka z Netolic
začala upadat.
Podoba hradiště a rekonstrukce hradby
Umístění netolického hradiště na ostrožnu
obtékanou Rapačovem mělo jistě strategický význam. Strmé srázy ji obklopují především na západní a severní straně. Na východě je klesání jen pozvolné, a proto byla
největší pozornost věnována opevnění právě
na této straně. Díky geofyzikálnímu měření
a archeologickému výzkumu víme, že jedna z fází opevnění byla tvořena mohutným

Rekonstrukce raně středověké hradby v Netolicích. (foto: M. Pták)
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kameno-hlinitým valem na východní straně doplněným o trojitý útvar, pravděpodobně soustavu zdí, jejichž podobu zatím neznáme. Zbytky valu můžeme dodnes dobře
pozorovat i na severní a jižní straně hradiště. Směrem k městu stopy opevnění mizí.
Je to nejspíše způsobeno příkrým srázem,
ze kterého masa valu postupně oderodovala. Archeologický výzkum potvrdil opevnění
i v těchto místech. Na základě toho zde byla
také v rámci budování archeoparku vytvořena v letech 2006–2007 rekonstrukce raně
středověké hradby s věží.
Celkově má netolické hradiště plochu
0,5 hektaru a vedou do něj dva vstupy. Menší na severní straně směrem od kostela
sv. Václava a velký vstupní prostor na jihu
v místech současné asfaltové cesty, kudy
obvykle vcházejí návštěvníci hradiště. Tento prostor byl značně proměněn stavebními
úpravami v 19. a 20 století, a proto zde bránu
do hradiště spíše jen tušíme. Novověké zásahy
se nevyhnuly ani vnitřní ploše hradiště. V minulosti tu byla vybudována výletní restaurace
s tančírnou a kuželníkovou dráhou. Terasovité úpravy terénu však poničily řadu archeologických situací. Například kuželníková
dráha končila v jižní části valu.
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Až dosud jsme popisovali vlastní hradiště,
tzv. akropoli. To však na sebe vázalo další osídlení soustředěné do předhradí, kde
sídlili především řemeslníci a obchodníci.
V případě hradiště v Netolicích není lokalizace předhradí dosud dostatečně prozkoumána, ale domníváme se, že jedno předhradí
se nacházelo v prostoru dnešního sadu
a motokrosové dráhy na východě, druhé přiléhalo k hradišti od jihovýchodu a rozkládalo
se zřejmě v prostoru dnešní zahrádkářské
kolonie. Na raně středověké hradiště bylo
nejspíš také vázáno podhradí okolo a nad
potokem Rapačov (tzv. Staré Město). Dodnes
je svým urbanistickým pojetím velmi odlišné od plánovité mladší kolonizační zástavby
centra Netolic. Centrem této podhradní osady byl nejspíš kostel sv. Václava. K úplnému
obrazu tehdejší doby je ale nutné domyslet
si ještě běžné zemědělské osídlení v širším
okolí.
Archeologický výzkum
Netolickému hradišti byla věnována pozornost už od 70. let 19. století. Někteří badatelé však ostrožnu Na Jánu považovali pouze
za pohřebiště a vlastní hradiště hledali severně u dnešní obce Hradiště nedaleko Malovic. Situace začala být jasnější paradoxně

akropole

Letecký pohled na hradiště s vyznačenou plochou akropole a předpokládaným
umístěním předhradí. (foto: V. Vondrovský)

během terénních úprav akropole, kdy bylo
nalézáno především velké množství keramiky z 10. až 13. století.
První regulérní archeologický výzkum,
byť menšího rozsahu, proběhl v roce 1983
pod vedením P. Zavřela z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. V prostoru zahrádkářské kolonie odkryl dva narušené

kostrové hroby. Větší pozornost přitáhlo
hradiště v roce 1995, kdy místní mládež začala nosit z prostoru hradiště lidské kosterní pozůstatky. Vše bylo nahlášeno netolickému Obvodnímu oddělení Policie ČR.
To zajistilo ohledání místa nálezu policejním
patologem, který shledal větší stáří kosterních nálezů. Na řadu tedy přišel archeolog
prachatického muzea. Během záchranného
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Kostel sv. Václava v Netolicích.
(foto: V. Vondrovský)

akropole. Zároveň zde od tohoto roku probíhají praxe studentů Archeologického ústavu
Jihočeské univerzity a letní archeologické
školy. Součástí je i geofyzikální průzkum
prováděný v různých místech hradiště.

výzkumu bylo zjištěno, že byla narušena deponie kostí z již zrušeného hřbitova při kostele sv. Jana Křtitele. Jednalo se tak o jednu
z prvních indicií, že kostel s pohřebištěm se
nachází v bezprostřední blízkosti. Přesná lokalizace kostela totiž dlouhou dobu nebyla
známá.
Systematický výzkum zde pod vedením J.
Beneše probíhá s přestávkami od roku 2000.
Odkryv se nejprve soustředil na prostor
v místě dnešní palisády s věží, kde zachytil
stopy opevnění hradiště. Právě na základě
archeologických poznatků bylo možné vytvořit rekonstrukci palisády co možná nejpřesněji. Počínaje rokem 2007 pokračoval
výzkum formou malých sondáží v prostoru
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Kostel sv. Jana Křtitele
V roce 2008 započal odkryv sondy S10 z důvodu plánované výstavby vstupního objektu
archeoparku. Již po několika dnech výzkumu
však bylo jasné, že zde odkryté situace jsou
zcela zásadní pro poznání vývoje hradiště.
Objeveny byly základy zdiva a lidské kosterní
pozůstatky v anatomické poloze. Byl nalezen
kostel sv. Jana Křtitele, zrušený během josefinských reforem roku 1788.
Zachyceno bylo jihozápadní nároží, dále část
západní a jižní stěny. Vzhledem k překrývání
zdiva s některými hroby se můžeme domnívat, že odkryty byly pozůstatky mladší fáze
kostela, zřejmě z období 13. či 14. století.
Hroby, které jsou stratigraficky starší než
odkryté zdivo, se nacházely vně starší (zatím nenalezené) fáze kostela sv. Jana. Během vrcholně středověkých přestaveb byly
tyto hroby porušeny. Zatím tedy zůstává
otevřená otázka datování počátků zdejšího
kostela a jeho případných stavebních fází

Schéma dosud vyzkoumaných ploch na akropoli. Šipka ukazuje na sondu S10, kde byly
v roce 2008 objeveny základy kostela sv. Jana
Křtitele. Geofyzikálního měření ve východní
části odhalilo složitou situaci. Zřejmě jde o více
fází hradby nebo příkop. Více ukáže až archeologický odkryv.

hlavní vrstevnice
plochy geofyzikálního měření
plochy archeologických sond
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Odkrývání základů kostela sv. Jana Křtitele a přilehlého pohřebiště v roce 2009. (foto: M. Pták)

i to, zda kamenná stavba měla předchůdce
v podobě dřevěného chrámu. S objevem pozůstatků kostela sv. Jana Křtitele také úzce
souvisí otázky datování, struktury a rozsahu
zdejšího pohřebiště. Z dosavadních nálezů
je zřejmé, že se zde pochovávalo minimálně
od 12. století, velmi pravděpodobně však
také dříve. Doložena je hrobová výbava – záušnice, prsteny, nože a další. Úprava starších
hrobů odpovídá běžnému raně středověkému pohřebnímu ritu, vyskytl se kamenný obklad hrobů a v několika případech i mohutný
hrubě opracovaný kamenný náhrobník.
Hrob 21/09
Tento hrob, zkoumaný v sezoně 2009, předcházel stavbě mladší fáze kostela sv. Jana
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Křtitele. Byl tedy uložen na hřbitově, který
obklopoval starší, dosud neznámou, stavební fázi kostela. Zemřelý byl uložen v prostoru
uvnitř kostela v poloze na zádech (osa Z–V,
hlavou k Z) zřejmě v dřevěné rakvi, která
byla po stranách částečně obložena kameny,
tzv. skříňkou. Lze tak soudit podle polohy
kostry a stop po zetlelém dřevu. Hrobová
jáma byla hluboká 50–70 cm. Hrob kryl mohutný hrubě opracovaný kamenný náhrobník. Půdní podmínky Na Jánu jsou na rozdíl
od většiny jižních Čech poměrně vhodné pro
zachování organických materiálů. Na nohou zemřelého byly proto nalezeny pozůstatky kožených bot zdobených tenkou, snad
měděnou nití. Skelet nemohl být vyzvednut kompletní, protože mu chyběla lebka.

Odkrytý hrob 21/09. (foto: M. Pták)

Pohřeb ženy s bronzovými záušnicemi v hrobě 5/10. (foto: M. Pták)

Vysvětlení můžeme spatřovat v postmortálních depozicích, případně v mladším zásahu v souvislosti s výstavbou zdi pozdější fáze
kostela, kdy došlo k porušení starších hrobů.
Některé kosti, především pánev, dále některé obratle a drobné kůstky rukou byly hůře
zachovány. Zásyp hrobu obsahoval množství
kostí, včetně několika lebek ze starších hrobů, které pohřeb porušil, a několik zlomků
keramiky.
Hrob 22/09
Také tento hrob kryl kamenný náhrobník
a kamenný zával. Pohřbený dospělý jedinec
ležel v poloze na zádech (osa Z–V, hlavou
k Z). Hrob byl též vyložen po obvodu kameny.
Bohužel situace byla částečně znejasněna
kořeny mohutného stromu. Hrobová jáma
byla přibližně 50 cm hluboká. U pravé ruky
zemřelého ležely pružinové nůžky, na kterých se zachovala tkanina zakonzervovaná
korozními produkty kovu. Nálezy pérových
nůžek, užitých jako hrobová výbava, jsou
poměrně vzácné. Ze zásypu hrobu byla vyzvednuta železná čepel nože. Ten ale zřejmě
s pohřbeným jedincem nesouvisí a náleží
některému ze starších porušených hrobů.
Některé kosti, stejně jako u předchozího pohřbu, byly hůře zachovány (především pánev,
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obratle a drobné kůstky rukou a i nohou).
Hrob 5/10
V prostoru mezi výše popsanými hroby byl
v sezoně 2010 odkryt další, tentokrát mělký,
hrob, ve kterém byl uložen stejně orientovaný jedinec, s největší pravděpodobností žena.
Skelet bohužel silně porušily kořeny, některé drobné kůstky se nedochovaly. U lebky se
nacházel pár bronzových záušnic velkého
průměru (cca 6 cm). Záušnice byly v raném
středověku běžným ženským šperkem. Nošeny byly vplétané do vlasů nebo na čelence. Zároveň jsou dobrou datační pomůckou.
Většinou platí, že mladší záušnice mají větší
průměr.
Nalezená keramika a statigrafické souvislosti předběžně datují oba hroby do mladohradištního období (11.–12. století).
Po dokončení podrobného antropologického vyhodnocení ostatků budeme znát pohlaví a dožitý věk všech výše popisovaných
jedinců.
Kompletních i částečně narušených lidských
skeletů bylo zatím v sezonách 2008–2013
odhaleno více jak 150. Nálezový fond (keramika, zvířecí kosti a kovy) je zpracováván

v rámci bakalářských a magisterských prací
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Antropologický materiál je analyzován v Antropologickém oddělení Národního
muzea v Praze.
Bioarcheologie a Netolicko
Cílem bioarcheologických výzkumů je rozšířit poznání o akropoli hradiště, pohřebišti a předhradích. Základním předpokladem
pro provádění bioarcheologických výzkumů
je získání dobře stratifikovaného materiálu, který umožní dataci jednotlivých vrstev.
Na základě artefaktů, jejichž stáří lze určit
podle tvaru a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, lze datovat také např. nalezené zbytky rostlin a kostí, uložené ve stejných kontextech (vrstvách).
Aby bylo možné hledat na hradišti odraz života tehdejších raně středověkých elit, je
třeba zkoumat i materiál ze sídlišť, na kterých zřejmě žilo méně zámožné vesnické
obyvatelstvo. V případě Netolic jsou kvalitním referenčním souborem nálezy získané
při záchranném archeologickém výzkumu
obdobně datované osady, jejíž pozůstatky
byly odkryty pod dnešním domem pro seniory Pohoda v Netolicích. Srovnání dat z obou

výzkumů by mohlo přispět ke studiu ekonomiky raně středověké hospodářské jednotky, především k objasnění potravních strategií (struktura pěstovaných obilnin, skladba
a užitkovost zvířat, přímé doklady konzumace masa domácích a lovených zvířat apod.).
Bioarcheologický přístup se krom výzkumu
akropole, přilehlých předhradí a podhradní osady uplatňuje i v širším okolí Netolicka, a to ve snaze zasadit raně středověké
osídlení do krajinného kontextu. Provedena
tak byla cílená sondáž (kopané sondy a vrty)
za účelem odběru vzorků v nivě potoka Rapačov. Ve vrstvách s příměsí organického
materiálu očekáváme zachování informací
ve formě pylových zrn a rostlinných makrozbytků. Předpokládáme, že bude možné
sledovat změny přírodního prostředí v nejbližším okolí hradiště (např. rozdíly v zemědělské produkci, změny ve struktuře lesa
apod.).
Podle dosavadních předběžných výsledků
víme, že obyvatelé hradiště využívali pšenici
setou, ječmen, oves a proso, méně často se
vyskytovalo žito a archaická pšenice dvouzrnka. Zřejmě jako plevelnou příměs pěstovaného obilí se ve vrstvách na hradišti po-
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dařilo doložit např. koukol polní, merlík bílý
a pochybný, sléz přehlížený, svízel pochybný a přítula. Sbírané a člověkem využívané
mohly být plody bezu, maliny a lísky, které
dokládají v dosahu hradiště přítomnost křovin, lesů nebo lesních lemů.

Nicméně je nutné připustit, že i po letech výzkumu, je naše poznání hradiště a způsobu
života jeho obyvatel v raném středověku stále na začátku a že ucelenější závěry budeme
schopni tvořit až po dokončení zpracování
odebraných vzorků.

Letecký pohled na letohrádek Kratochvíle s přilehlou zahradou. (foto: H. Hojerová)
Obilka žita (Secale cereale), nažky merlíku bílého (Chenopodium album)
z hrobů v Netolicích na Jánu. (foto: T. Hiltscher)

Zámek Kratochvíle
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V jihočeském kontextu je jedinečnou památkou při trase Linecké stezky zámek
Kratochvíle. Cesta k vybudování letohrádku s oborou byla však postupná. Zřejmě již
ve 14. století stál v mělkém údolí Netolického potoka dvůr Leptáč, který byl původně
v majetku kláštera Zlatá Koruna a v roce
1401 řezníka Mikuláše Kugla z Netolic. Když
roku 1569 jmenoval Vilém z Rožmberka regentem všech svých panství Jakuba Krčína

z Jelčan, daroval mu za dosavadní zásluhy
dvůr Leptáč a osady Horní a Dolní Třebánek.
Nedlouho poté, přesněji před rokem 1577,
si nechal Krčín vystavět v blízkosti darovaného dvora nové sídlo nazývané Nový Leptáč.
Tvrz či spíše zámeček tvořila jednopatrová
budova obdélného půdorysu stavěná v mokřinatém území na dřevěných pilotách obehnaná vodním příkopem a zdí. Vyzdobena
byla malbami s loveckou tématikou a v okolí
byla založena obora pro králíky.

Žemlička, J. 1997: Čechy v době knížecí (1034-1198). Praha.
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Renesanční zámek Kratochvíle obklopený vodním příkopem. (foto: M. Pták)

Zachovaný úsek stoky Krčínky v lese Brašna. (foto: V. Vondrovský)

Místo se později zalíbilo vladaři Vilémovi
z Rožmberka, a proto ho roku 1579 Krčín
s Vilémem výhodně směnil za sedlčanské
panství. Od té doby se tituloval z Jelčan
a Sedlčan. S novým majitelem byla stavba
pojata ve stylu, jaký se na příslušníka jednoho z nejmocnějších rodů té doby slušelo.
Důležitou roli při plánování měl však stále
Krčín, jakožto regent rožmberských dominií.
Se stavbou zámku bylo započato roku 1583
podle návrhu italského architekta Baldassara Maggiho z Arogna. Rožmberkové se totiž
nechali inspirovat renesančními venkovskými vilami bohatých rodů v Itálii. Vlastní budovu zámku obklopuje vodní příkop se zahradou. Starší Krčínova tvrz se ocitla v severní

polovině její ohrazené obdélné zahrady, byla
orientována souběžně s dnešním letohrádkem a je nepochybné, že prvotní plán počítal
se současnou existencí obou budov. Zanedbaný a sešlý Krčínův Leptáč se začal v roce
1654 bořit, avšak jeho část byla zachována.
Poslední zbytky této tvrze nechala zbořit
v roce 1694 kněžna Marie Ernestina z Eggenberka. Bourané zdivo bylo užito na stavbu
bažantnice a místo zabrala rozšířená okrasná zahrada.
Jednou z hlavních „kratochvílí“ renesančních šlechticů byl lov, a proto byla kolem
zámku vybudována rozsáhlá obora. Stavbě
muselo ustoupit několik vesnic. Zcela zani-
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Zlatý sál byl nejreprezentativnějším prostorem zámku Kratochvíle. (foto: V. Troup)

kl Dolní a Horní Třebánek, Ročovice a Šitice.
Na nové místo byly přesunuty Krtely, část
Hrbova a Žitné. Jedinými pozůstatky zaniklých vsí jsou dnes nálezy keramiky vyorávané na polích. Celkem bylo takto zrušeno
44 usedlostí. Na druhou stranu zůstala díky
vysídlení tato krajina ušetřena zásahů spojených s jejím hospodářským využíváním, což
je zřejmě důvod, proč se nám zde dochovala
řada starších památek, především mohylová
pohřebiště (viz níže).
Vodní atrakce, které popisuje rožmberský
kronikář Václav Březan, a příkop v areálu zámecké zahrady vyžadovaly dostatečné
množství vody, což vyřešil roku 1581 rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan stavbou
umělé stoky, která podle něj dostala jméno
Krčínka. Odváděla však vodu z potoka, který
napájel velké rybníky nad Netolicemi (Velký
a Malý hrbovský rybník, Podroužek, Matyášovský rybník, Mnich, což se stalo jádrem
sporu mezi netolickými měšťany a Krčínem.
Voda byla dříve velmi důležitá pro provoz
mlýnů a dalších řemesel. Není proto divu,
že vznikla pověst, podle které stoku každou
noc za trest musí sám Krčín proorávat, zapřažený do pluhu vedeného čertem.
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Václav Březan
Životy posledních Rožmberků
„Léta Páně 1579. Roku toho Krčín znamenav, že by
na zmatku statek jměl, poněvadž na duchovenstvu
kláštera Koruny byl, usiloval o jinší místo, kteréž
by mu v dědictví přišlo, totižto Sedlčany, kterýchž
i dostal. Než Leptáč dav pěkně divným hospodářstvím a myslivostí vymalovati, chuť k němu panu
vladaři učinil, takže tu pán sobě to místo k zvůli
a kratochvíli obrátiti ráčil, dav tu udělati obůrku
pro králíky a sice velikú oboru, kteréž rovné v Čechách není, jenž bezmála v okolku dvě míle drží,
plotem dřevěným ohraditi, pro niž svedeny tyto
vesnice: Šitice, Ročovice, Třebánek Horní a Dolní
a Krtely, vsi celé, a od Hrbova, Třebanice a Žitnýho
díl. Suma dvorů svedených bylo čtyřicet čtyry Tak
dálo se regírováním Krčínovým za Matěje z Veveří,
jinak Šilhánek řečenýho, hejtmana netolickýho.“
„5. julii [1581] pan vladař byv na Třeboni a paní
kněžna, manželka Jeho Milosti, na Krumlově,
o to se usnesli, že na ten den jeli do obory netolické do novýho stavení a tu se žádostivě shledali.
To stavení toho roku Kratochvílí nazváno a za tvrz
vystaveno.“

Mapa netolické obory. (podle O. Petráška)
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„8. augusti [1582],…, sjeli se na Kratochvíli v oboře netolické páni bratří z Rožmberka, poněvadž
pan vladař umínil slavné stavení tu vyzdvihnout,
rady pana bratra v tom doložiti chtěje.“

„30. novembris [1581] dělány stoky v oboře Kratochvíle, skrze Krčína vyměřené byvše. A toho času
někteří sedláci a poddaní v krádeži zvěří shledáni
byvše, nařízením Krčínovým šibenicí ztrestáni.
A na ostrach Krčín okolo obory tři šibenice postaviti dal.“
„5. septembris [1583] štvaní bylo u Hradiště; lov
udělán v oboře netolické a zastřelení čtyři jeleni.“
„Toho roku [1586] na Kratochvíli v oboře netolické divní vodní strojové a obrazové, skrze něž voda
tekla, postaveni. Mnoho na to nákladu šlo, a nic
stálého nebylo. Tudy jen cizozemci peníze šidili.“
„Léta Páně 1589. Toho času na Kratochvíli v oboře netolické v novém stavení malováno a pěkní
obrazové a dílo děláno, až se lesklo“
„14. julii [1598],…, Jeho Milost pan vladař,
an již dosti hmotně povětří nakažené se rozmáhalo, z Krumlova do obory netolické na Ktarochvíl,
od Krumlova čtyři míle, odjeti ráčil s paní manželkou svou a Její Milosti fraucimorem přednějším.
Za ním také služebníci a rady, buchalteria a komora se obrátili;…“

potíží překonala členitý terén obory. Dodnes
se dobře zachovaly především lesní úseky
této stoky.

„Dělány stoky v oboře Kratochvíle, skrze Krčína
vyměřené byvše“. (malba: L. Balák)

Ve skutečnosti byla stoka mistrně vyměřena a její trasa přesně kopírovala vrstevnice,
takže voda tekla samospádem a během své
téměř více jak osmi kilometrové trasy bez
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Období největší slávy Kratochvíle netrvalo
dlouho. Roku 1598 sem byl přesunut rožmberský dvůr kvůli morové nákaze, která se
rozšířila v Krumlově. Tento pobyt se protáhnul na jedenáct měsíců, během kterých
netoličtí měšťané dodávali na stůl pánů
z Rožmberka zeleninu, ovoce, drůbeží maso,
vejce a pečivo. Rovněž se podíleli na běžném
chodu letohrádku, pomáhali například v kuchyni, s vytápěním pokojů nebo péčí o koně.
Vzrůstající zadlužení rožmberského dominia však donutilo Petra Voka celé netolické
panství i s Kratochvílí roku 1602 prodat císaři Rudolfovi II. Podle písemného svědectví
mantovského vyslance Claudia Sorina, který
roku 1614 pobýval na Kratochvíli s císařským
dvorem, se zde nacházelo přes 20 sádek
a v zámecké oboře bylo chováno na 500 kusů
vysoké zvěře. V císařských rukách zůstala
Kratochvíle až do roku 1622, kdy Ferdinand
II. uhradil svůj dluh Eggenbergům darováním netolického a krumlovského panství.
Posledními vlastníky Kratochvíle se stali
v roce 1719 Schwarzenbergové.

Vstupní brána do areálu zámku a kaple Narození Panny Marie s věží. (foto: M. Pták)
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Stínovaný model terénu mohylníku v Doubravě,
šipka označuje mohylu s dodatečným laténským
pohřbem (data ČÚZK, vizualizace J. John).

Mohylové pohřebiště
Doubrava u Netolic
Pravěké osídlení podél pozdější Linecké
stezky dokládají mimo jiné také mohylová pohřebiště. V rámci průzkumů Linecké
stezky byl zkoumán laténský žárový pohřeb
v lese Doubrava jihozápadně od Netolic.
Donedávna neznámý mohylník se nachází
na území rožmberské obory vzniklé na konci 16. století. Při její stavbě bylo vystěhováno několik vesnic a krajina se dostala mimo
zemědělský tlak, který má často nepříznivý
vliv na zachování starších památek. Celkem
je dnes z území obory známo na 13 samostatných pravěkých nebo raně středověkých
mohylníků. Mohylník v lese Doubrava sestává celkem z 9 mohyl patrně z doby bronzové
nebo starší doby železné. Okrajové části mohylníku byly zachyceny již během průzkumů
v 80. letech. Středová partie, kde se nachází
skupinka 6 mohyl, byla zaměřena nově.
Žárový pohřeb
Jak prokázal archeologický výzkum v říjnu
2013, mohylník v lese Doubrava byl užíván
i v době laténské, kdy se již mohyly jako takové v podstatě nebudovaly. Zvláště v jihočeském prostoru se setkáváme s fenoménem

Rozmístění nálezů při odkrývání hrobu. V pravém dolním rohu je
dobře patrný začištěný skalní výchoz. (foto a kresba: M. Pták)

Kremace ženy z doubravského pohřbu. (malba: L. Balák)

Doba laténská
Období vymezené zhruba rokem 450 př. n. l. až přelomem letopočtu. Toto období je spojováno s keltským etnikem. Pro pravěkou archeologii je velmi těžké, ba přímo nemožné identifikovat skrze hmotné
prameny (artefakty) etnicitu tehdejších lidí. Historické Kelty známe z antických písemných pramenů,
které se ale vztahují povětšinou k území Galie. I když je zde stejně jako u nás rozšířen laténský kulturní okruh, buďme v úvahách o „národu Keltů“ opatrní.
Pro pozdní fáze laténu je typický vznik velkých opevněných sídel – oppid. Z jejich umístění lze snad
vytušit obchodní stezku vycházející z okolí dnešního Lince (oppida Gründberg a Freinberg) do jižních
Čech (Třísov) a dále podél toku Vltavy (Nevězice, Hrazany, Závist)

dodatečných mladších pohřbů přidávaných
do starších mohylových násypů, případně
přírodních pahorků mohylové násypy připomínající. Takový případ máme doložen mimo
jiné z lokality Kadov na Blatensku, kde byly
na povrchu přírodního mohylovitého útvaru
nalezeny laténské předměty, pravděpodobně zbytky výbavy pohřbu, který lidé uložili
do pravidelného pahorku, mylně považovaného za starou mohylu.
To je zřejmě i případ zkoumané mohyly
č. 7 v Doubravě. Na konci archeologického
odkryvu bylo odhaleno, že její velkou část
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tvořila rostlá skála. Zdejší geologické podloží
vytváří malé skalnaté výchozy, které mohou
připomínat právě mohylové náspy. Příkladem jsou útvary 300 metrů severovýchodně
od mohylníku v Doubravě nebo sporné mohyly v lese východně od kóty Libovka (495 m
n. m.). Nelze ale vyloučit, že přírodní skalní
výchoz byl pravěkými obyvateli doplněn tak,
aby vznikl mohylovitý tvar.
Umístění pohřbu do již existující starší mohyly je dokladem kontinuity osídlení v jihočeském prostoru. Spíše než přímou návaznost biologickou máme na mysli kontinuitu

Ukládání doubravského žárového pohřbu. (malba: L. Balák)

ve smyslu užívání krajiny. I po několika stech
letech byla stále známa a využívána pohřebiště předků, ať již přímých nebo bájných.
Do hrobu ve vrcholu doubravské mohyly č.
7, který pochází z období přibližně mezi léty
300 až 250 př. n. l., byly patrně pohřbeny
ostatky ženy. Usuzujeme tak ze složení milodarů a absence zbraní v pohřební výbavě.
Antropologické zkoumání, které by potvrdilo pohlaví, bohužel není možné, protože se
kosti působením žehu zachovaly jen velmi
zlomkovitě. Hrob byl vybaven řadou předmětů, které měly podpořit existenci pohřbené
na onom světě. Jednalo se především o keramické nádoby, jejichž obsah se nedochoval, ale můžeme předpokládat, že obsahovaly potravu. Blíže se podařilo zrekonstruovat
pouze tři z těchto nádob: menší soudkovitý
tvar, misku a nižší lahvovitou nádobu. Podle zbylých fragmentů můžeme usuzovat, že
hrob obsahoval ještě alespoň jednu misku,
dále masivnější nádobu a jednu zásobní nádobu s obsahem tuhy v keramické hmotě.
Kovové artefakty jsou zastoupeny dlouhým
nožem a sekáčem, k jejichž broušení sloužil
kamenný brousek taktéž nalezený v hrobě.
Ačkoliv nůž i sekáč mohly mít využití také
jako zbraně, nezřídka bývají nalézány v hro-
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bech žen, většinou v blízkosti masitých milodarů, k jejichž porcování sloužily. O tom,
že pohřbenou byla spíše žena, svědčí dále
přítomnost subtilního bronzového náramku.
Náramky sice v době laténské nosili i muži,
v ženských hrobech se ale vyskytují častěji.
Ten nejzajímavější nález jsme nechali na závěr. Žena byla do hrobu vybavena i kamenným přívěškem či talismanem, velmi pravděpodobně ho nosila i během svého života.
Při bližším ohledání nálezu však bylo zjištěno, že se jedná původně o malou kamennou
sekerku z období z období mladší či pozdní
doby kamenné. Později byla provrtána, aby ji
bylo možné nosit jako přívěšek. Broušeným
kamenným sekerám a klínům, původně nástrojům prvních zemědělců u nás, byla v minulosti přikládána magická moc. Jejich vznik
byl opředen tajemstvím, lidová ústní tradice
ještě v 19. století o nich hovořila jako o tzv.
hromových klínech, kamenných špicích, které zůstávají v zemi po úderu blesku. Stavení,
ve kterém byl hromový klín, se proto měly
blesky vyhýbat. Mimo to sloužily také k léčení různých nemocí. Jak daleko do minulosti tato lidová pověra sahá, ukazuje i nález
z laténského hrobu v Doubravě. Podobných
nálezů starších kamenných sekerek z latén-

však jen špičky ledovce, případy zániku doložené pro mezidobí od konce 19. století dodnes. K narušování mohyl ale nejspíše docházelo po celý středověk a novověk. Počet
dochovaných pravěkých a raně středověkých
mohylníků je jen fragmentem původního
stavu.
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Keramika byla nalézána ve fragmentárním stavu, později při laboratorním
zpracování byly původní tvary opět rekonstruovány (foto M. Pták).

ských hrobů je v celé Evropě doloženo jen
několik, každopádně podobné magické „kuriozity“, včetně zkamenělin, byly lidmi mladší doby železné prokazatelně vyhledávány.
Mohylová pohřebiště při Linecké stezce
Mimo pohřebiště v lese Doubrava u Netolic najdeme podél turistické trasy Linecké
stezky řadu dalších mohylníků pravěkého
(nejčastěji doba bronzová nebo halštatská)
a raně středověkého stáří (8.-10. století).

Celkem bylo evidováno na 32 lokalit. Dobře
jsou patrné dvě koncentrace pohřebišť kolem Netolic a v boletickém újezdu.

0

3 cm

0

Některé z uváděných mohylníků už ale bohužel neexistují. Častými příčinami zániku bývá těžba či zemědělská činnost. Ještě
v meziválečném období byly zkoumány dvě
dnes neexistující skupiny mohyl západně
od Chvalšin. Zanikla také mohyla na vršku
jižně od osady Hradiště u Malovic. To jsou
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Hrobová výbava. (foto: M. Pták a V. Vondrovský)
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Mapa evidovaných mohylových
pohřebišť při trase Linecké stezky.
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Hrobová výbava.
(foto: M. Pták a V. Vondrovský)
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Tvrze

Tvrze a hrádky

Vznik tvrzí souvisí s formováním jedné z vrstev středověké společnosti – nižší šlechty
(označované též drobná šlechta, rytíři, zemané). Podle výsledků dnešního historického bádání se česká nižší šlechta formovala
od 2. poloviny 12. století především z řad některých příslušníků knížecích družin u jednotlivých knížecích hradišť, případně i z některých příslušníků služebních organizací,
které se kolem knížecích hradišť vytvářely.
Dalším důvodem zřizování tvrzí a hrádků byla
ochrana obchodních stezek, zemských hranic nebo potřeba opěrných bodů v nově kolonizované krajině. Tvrze a hrádky velmi často
využívaly přírodních podmínek jako přirozené ochrany. K zakládání docházelo v blízkosti vodních toků, které nahradily pracně
budované suché a vodní příkopy či na místě
vyvýšeném v terénu. Přímou ochranu budovy
pak tvoří val s dřevěnou palisádou či zděné
hradby. Vstup do tvrze byl často možný pouze po dřevěné lávce, která vedla k bráně. Při
výstavbách často docházelo ke kombinaci
kamenného zdiva a dřeva. Obytné místnosti vícepodlažních tvrzí, věžového i obdélného
půdorysu, se nacházely ve vyšších patrech.
Kvůli lepším tepelným vlastnostem byly často dřevěné, z obranných důvodů do nich býval vstup po schodech do prvního poschodí.

Významnými památkami v krajině jsou pozůstatky historických opevněných sídel,
ať už se zachovaly v jakékoli formě. Často
mají přímou geografickou souvislost s trasami starých obchodních stezek, a tak lze
soudit, že většina z těchto opevněných míst
sloužila k zajištění bezpečnosti na cestách,
vybírání mýta a podobně. Stejně tak ale
mohly chránit nově osidlovanou oblast a vyjadřovat majetkové nároky vrchnosti na příslušné území. S těmito drobnými fortifikacemi je zpravidla spojena řada otázek, na které
sotva kdy nalezneme spolehlivou odpověď:
kdy a kým byly založeny, jak dlouho existovaly, kdo vydržoval zdejší vojenskou posádku
a zda vůbec bývala tato opevnění osazena trvale, či jen příležitostně v dobách ohrožení.
Výpověď písemných pramenů bývá omezená, a tak zde ve větší míře přichází ke slovu
archeologie.

Mapa tvrzí a hrádků
při Linecké stezce.

Přímo na jižním okraji Netolic, které před
rokem 1420 patřily zlatokorunskému klášteru, vznikl ve středověku menší hrádek,
sloužící nejspíše ke správě a ochraně města.
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Nenápadný skalnatý ostroh zvaný Slepičí vršek
je dnes ohraničený výpustí rybníka Mnich
a Hořejší mlýnskou ulicí. Dříve na něm stával
netolický hrádek (foto V. Vondrovský).

Hypoteticky můžeme předpokládat jeho
vztah k dálkové komunikaci, v jejím vojenském zajištění nebo vybírání cla. Hrádek se
připomíná pravděpodobně roku 1405 a zanikl snad už během druhé poloviny 15. století.
Podle jiných názorů byl zničen během vyplenění Netolic císařskou armádou na počátku
třicetileté války. Stál na dříve výrazném skalním útvaru pod hrází rybníka Mnichu, v prostoru nynějších domů čp. 221–229 a 331.
Zhruba 8 km severovýchodně od Netolic leží
obec Malovice. Zdejší tvrz byla rodinným sídlem rodu Malovců z Malovic. Po roce 1517
měl hrádek palácovou budovu, přední věž,
velkou věž, mosty a hospodářské budovy.
Diviš Malovec z Libějovic po roce 1545 připojil Malovice k Libějovicím a tvrz byla opuště-
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na a pustla. Poté byla rozebírána na příkaz
Viléma z Rožmberka na stavbu hráze Horního malovického rybníka. Poslední zmínky o pusté tvrzi jsou ještě z let 1597-1599,
pak postupně zmizela. Zdi byly rozebrány
až na úroveň terénu a parcely tvrziště byly
rozprodány na stavbu nových usedlostí.
Nedaleko Netolic směrem na severovýchod
stával ve 13.–15. století hrádek Poděhúsy,
zničený při husitském tažení roku 1421.
Po celou dobu své existence byl v rukou
Rožmberků a plnil správní funkce v rámci jejich rozlehlého dominia. Jeho posádka však
nepochybně mohla ovládat i provoz na silnici, která probíhala údolím pod hrádkem. Poděhúsy stávaly na ostré hraně potoční terasy a z přístupné strany je chránila mohutná
zemní fortifikace, dosud dobře dochovaná.
Dále na jih po trase Linecké stezky se nachází město Lhenice. Původně byly Lhenice
osadou s raně gotickým kostelem sv. Jakuba
zmiňovanou již roku 1283 jako majetek zlatokorunského kláštera. V roce 1420 se Lhenic
zmocnili Rožmberkové, poté náležely městu
Táboru a po nezdařené vzpouře stavů roku
1547 byly vráceny Rožmberkům. Petr Vok
z Rožmberka městečko roku 1600 daroval

Tzv. Panský dům ve Lhenicích, který stojí severně od kostela sv. Jakuba, byl nejspíše
vybudován jako sídlo rožmberského úředníka Martina Grejnara z Veveří a z Mysletína
na počátku 17. století (foto M. Pták).

svému vysokému úředníkovi Martinovi Grejnarovi z Veveří a z Mysletína, který si zde postavil zámeček. Tím byl zřejmě dnešní tzv.
Panský dům stojící na svahu pod severním
bokem kostela. Půdorys stavení tvoří tvar
písmene „L“. Stavba je patrová s částečně
obnoveným renesančním sgrafitem v podobě prázdných obdélníků. Dnes tento dům
nalezneme pod čp. 156. Severozápadním
směrem přibližně 300 m od tohoto domu se
na parcele č. 219 říká „Na zámečku“, nebo
také „Starý zámek“. Podle A. Sedláčka, předního českého kastelologa přelomu 19. a 20.
století, mělo stát Grejnarovo renesanční sídlo v těchto místech. Mohlo se ale také jed-

nat o starší středověkou tvrz nižšího šlechtice. V pramenech je například zmiňován
roku 1283 Nemoj ze Lhenic nebo roku 1387
Ondřej ze Lhenic. Počátkem 20. století zde
ještě údajně byla k vidění jáma považovaná
za propadlé sklepy. Bohužel tuto informaci není možné zjistit, protože veškeré stopy
po bývalé stavbě zanikly při scelování pozemků po roce 1950.
Na některém z výrazných vrcholů v okolí
vesnic Záhoří a Jámy stával podle písemných pramenů hrad či spíše hrádek, jenž
náležel jakémusi Držislavovi. Podle jiných
lokalizací by se snad měl nacházet na vrchu
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Pohled od Lhenic směrem k vrchům Doubí, Vrata
a Klenovec. Zdejší lesy zřejmě ukrývají pozůstatky
Držislavova hradu. (foto: M. Pták)

Doubí mezi Vadkovem a Třešňovým Újezdcem. Opuštěn byl nejpozději kolem poloviny
13. století, protože do písemných pramenů
vstupuje v letech 1263, 1290 a kolem roku
1330 již jako zaniklý. V prvním uvedeném
roce je připomínána pouze hora, zvaná „hrad
Držislavův“. Charakter, lokalizace a účel tohoto opevnění zůstávají dosud neobjasněny.
Tím spíše se nelze vyjádřit k jeho případné
souvislosti s ochranou obchodní stezky.
V severozápadní části Českokrumlovska
a na navazujícím území Prachaticka najdeme rovněž několik opevněných sídel, o nichž
lze uvažovat ve spojitosti s dávnými obchodními trasami. Velmi archaickou podobu mají
dvě lokality v okolí Chvalšin. Jednou je zná-

84

mé hradiště na výrazném vrchu Razibergu nad Boleticemi. Jeho počátky spadají již
do doby halštatské. Nejnovější výzkumy
ukázaly, že poslední fáze zdejší fortifikace
vznikla někdy na přelomu raného a vrcholného středověku. Temeno kopce bylo obehnáno hlubokým příkopem a náspem vymezujícím zhruba kruhovou plošinu o průměru
až 40 metrů, na níž můžeme předpokládat
dřevěnou zástavbu. Nálezy pocházejí z mladohradištního období (11.–12. století) a sahají až do 13. věku, kdy došlo k definitivnímu
opuštění lokality. Opevnění na Razibergu
mělo patrně chránit rozvíjející se sídelní enklávu, jejímž duchovním centrem se v závěru
12. století stal boletický kostel sv. Mikuláše,
ale zároveň mohlo souviset i s provozem
na dálkové komunikaci.
Druhým uvažovaným místem Chvalšinska
je ostroh zvaný Ohrádka, vybíhající z masivu
Kleti nad Červeným dvorem. Šíji zde přepažuje nevýrazné opevnění v podobě terénní
vlny, tvořené kamennou sutí; zužující se vrcholová plošina má délku 40 metrů a šířku
5–20 metrů. Na lokalitě byl doposud získán
nevýrazný archeologický materiál datovatelný do pravěku a zřejmě také do raného středověku.

Digitální model reliéfu vrcholu Razibergu. Dobře jsou patrné kruhové valy a příkop
(data ČÚZK, vizualizace J. John).

Výhodnou polohu na konci úzkého ostrohu
nad Zátoní zaujala další středověká fortifikace, jejíž protáhle vejčité jádro o rozměrech
50 x 26 metrů obklopuje mohutný příkop
a násep, na čelní (severní) straně zdvojený. Také zde je nalézána keramika datující
existenci opevnění do 13. století. Identifikovat zakladatele však není jednoduchý úkol:
v úvahu přicházejí Vítkovci, kteří by si tak
zajistili okraj svých držav v místě, kde se
na protějším břehu Vltavy rozmáhala kolonizační činnost benediktinů z kláštera Ostrov
u Davle a premonstrátů ze Strahova. Stejně
tak ale mohla vybudováním hrádku ukázat
své majetkové ambice jedna ze zmíněných

církevních institucí. Zapomínat nelze ovšem
na souvislost s jednou větví dálkové cesty,
která právě pod zátoňským hrádkem překračovala řeku a kolem jeho příkopů stoupala směrem na Přídolí.
Charakterem vnějšího opevnění se zátoňskému hradišti podobá další středověká lokalita u Spolí. Je založena na ostré, stáčející
se hraně potočního údolí, které zde vyúsťuje do údolí Vltavy. Hluboký příkop s náspem
obklopují jádro zhruba šestiúhelného tvaru,
po jehož západním okraji se táhne valovité
těleso, patrně pozůstatek vnitřní fortifikace. Na severní a západní straně, proti mírně
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stoupajícímu terénu předpolí, je zemní opevnění zdvojené a masivnější; koruna náspu
zde dosahuje šířky 7–23 metrů, takže lze
uvažovat o využití její plochy jako jakéhosi
předhradí. Nemnohé nálezy keramických
zlomků umožňují datovat hrádek u Spolí
do 13. století, spíše do jeho druhé poloviny.
Písemné prameny opět chybějí., Víme pouze, že v roce 1259 patřil spolský dvůr Vokovi
z Rožmberka. Je tedy možné, že i zdejší fortifikace přednostně pomáhala konsolidovat
poměry v krajině nově osidlované Vítkovci
a kromě toho mohla přispívat k bezpečnosti
na dálkové cestě.
V blízkosti Světlíku se nachází zaniklá tvrz
a ves Pasovary. Dodnes je k vidění věž tvrze hranolovitého tvaru datovaná do 14. stol.
Druhotně byly pro mladší zástavbu použity zdi obvodového opevnění, okolní ves totiž
začala zanikající tvrz v novověku postupně
pohlcovat. Zdi byly rozebrány na stavební
materiál nebo začleněny do zástavby. Změna
přišla s rokem 1946, kdy byla původně německá obec Pasovary vysídlena a v podstatě
zanikla.

Románský kostel sv. Mikuláše v Boleticích.
(foto: D. Kovář)

Mohutné valy a příkopy zátoňského tvrziště dosahují několikametrového převýšení. (foto: M. Pták)

Digitální model reliéfu tvrziště Spolí.
(data: ČÚZK, vizualizace J. John)

Tvrziště Trojaň nebo také Trojany s přilehlou
zaniklou vsí se nachází v lese 1,5 km severozápadně od obce Světlíka. Lokalita je dobře
přístupná z lesní cesty obcházející ze severu vrchol U Svaté Trojice (788 m n. m).
První zmínka pochází z roku 1408, kdy Petřík
ze Světlíka a Trojan prodal plat v Napajedlech krumlovskému klášteru. V listině vystupuje jako svědek i jistý Vaněk z Trojanu.
Během 15. století jsou jako vlastníci zmiňováni manželé Barbora (psána z Trojan) a Jiří
Grossauer, který působil jako purkrabí hradu Vítkova Kamene. Roku 1475 je „trojanský
statek“ v držení bratří Václava a Jiřího Višňů
z Větřní, kteří ho připojili k Pasovarům. Lze
v tom spatřovat postupný úpadek významu
tvrze. Následně je v roce 1544 Trojaň popi-
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sována jako „tvrz pustá a dvůr poplužní s poplužím“. Stejně tak okolní ves zaniká v průběhu 17. století. K roku 1784 jsou již uváděny
pouze „pastviny Trojas sedláka ze Světlíka,
nedaleko starého zbořeného zámku“. Půdorys tvrze sestává z obvodového valu odděleného od jádra tvrze hlubokým příkopem
širokým při dně až 5 metrů. Na západní straně vybíhá z obvodového opevnění krátký val.
Jedná se nejspíše o hráz vodní nádrže, která
přiléhala k tvrzi a v případě potřeby mohla
napájet vodní příkop. Čtyřhranné jádro s délkou strany cca 22 metrů bylo poškozeno novověkou těžbou kamene. I tak je ale možné
rozeznat pozůstatky čtyřhranného objektu
o straně 9 metrů při jižním okraji jádra, snad
pozůstatek patrové věžovité stavby. V oblasti východně a jihovýchodně od tvrziště jsou
v terénu zachované úvozové cesty a hráze
rybníků související se zaniklou vsí.
Při průzkumu tvrziště detektory kovů v rámci projektu Linecká stezka byl objeven železný napínací hák kuše. Toto jednoduché
zařízení bylo součástí výbavy střelce z kuše,
zavěšením tětivy za hák a sešlápnutím třmenu na konci kuše se tětiva natáhla. Po založení šípu tak byla kuše nabitá. Tyto háky byly
používány po celý středověk (i když v závěru

Stavební vývoj pasovarské tvrze. (podle L. Svobody a kol.)
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je nahrazovala spíše složitější zařízení jako
hevery), a proto je přesná datace trojaňského nálezu problematická.
Zhruba 500 m jižně od vsi Malšína stával
malý středověký hrádek na vrchu zvaném
Turnberg, původně Thurmberg. Rozeklaný
skalní blok byl pravděpodobně ve 13. století využit k výstavbě objektů neznámé konstrukce obklopených nepříliš mohutným, ale
dosud z velké části dochovaným příkopem
a náspem obíhajícím úpatí skály. Na jižní straně bývalého jádra vznikla roku 1854
poutní kaple Panny Marie Pomocné. Od ní se
nabízí jedinečný výhled do okolní krajiny, což
lze považovat za hlavní důvod založení hrádku, který měl především strážní a kontrolní
funkci. Lokalitu se podařilo zdokumentovat
teprve nedávno, datována je díky nálezům
z povrchových průzkumů v letech 2004–
2005. Opevněný objekt mohli založit Vítkovci na ochranu odlehlé části svých držav, ale
současně můžeme předpokládat i jeho význam při ochraně dálkové obchodní trasy.
Vlastní vojenské opěrné body mívala rovněž
„frymburská“ větev obchodní trasy. Patrně během druhé poloviny 13. století vyrostl
v extrémní poloze pohraničního horského

Současný stav pasovarské tvrze. (foto: M. Pták)

Digitální model reliéfu okolí tvrze Trojaň. Šipky označují nejvýraznější zbytky zaniklých cest,
písmena A a B místa jejich křižovatek (data ČÚZK, vizualizace J. John).

pásma (1035 m n. m.) menší dřevěný hrádek,
nazvaný Vítkův Kámen podle některého příslušníka rodu Vítkovců. Stal se mocenským
centrem nově kolonizované pomezní oblasti,
z něhož bylo možno dohlédnout až k českorakouské hranici, ale zároveň mohl kontrolovat provoz na dálkové komunikaci. Původní
podobu opevněného sídla neznáme, neboť
jej někdy v první půli 14. století nahradila
nová hradní stavba s velkoryse pojatým obdélným donjonem. Na rozdíl od mnoha jiných vrcholně středověkých hrádků si Vítkův
Kámen udržel význam i po dovršení koloni-

začního procesu a zůstal jedním z důležitých
správních center rožmberského dominia
až hluboko do novověku. Jeho vojenskou
hodnotu zdůraznila a posílila v průběhu
16. věku výstavba vnější fortifikace bastionového typu, na svou dobu značně pokroková.
Takové moderní řešení bylo u zdánlivě odlehlého objektu zvoleno nejspíše s ohledem
na blízkost hranice a zajištění hraničních
přechodů.
Prakticky nic naproti tomu nevíme o údajném hrádku ve Frymburku. Mohl mít ome-
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Obytná věž (donjon) hradu Vítkův Kámen.
(foto: V. Kalousová)
Napínací hák nalezený v prostoru trojaňského
tvrziště. (foto: M. Pták)

Střelba a napínání kuše za použití opaskového
háku vyobrazené ve Velislavově bibli
z 1. pol. 14. století. (fond Národní knihovny ČR)

zené správní funkce a jeho úloha nejspíše
spočívala ve střežení vltavského brodu, snad
i mostu, a vybírání mýta. Nasvědčuje tomu
pravděpodobná poloha v místě, kudy stará
silnice od řeky stoupala k frymburskému
náměstí. Vyvýšenina nad touto komunikací,
dnes již málo znatelná a pokrytá novější zástavbou, se ještě v první polovině 20. století
nazývala „Thurmberg“. Hrádek či strážní věž
bychom hypoteticky mohli umístit do prostoru nynějších domů čp. 71 a 73 na západním
okraji městečka při břehu lipenské nádrže.
Podél historických obchodních tras vznik-

la během středověku řada dalších hradů,
hrádků a zejména tvrzí, které byly skutečnými panskými sídly a s provozem dálkových cest přímo nesouvisely, ač jejich poloha může k takové myšlence svádět. Sloužily
jako stálé rezidence svých šlechtických držitelů a správní centra statků či panství. Příležitostně se sice mohly podílet na zajištění
bezpečnosti silnic, ale nebyla to jejich prvotní
funkce. K nejdůležitějším sídelním objektům
ve zdejší krajině patřily samozřejmě hrady Rožmberk nad Vltavou, Český Krumlov
a Kuklov; při východní freistadtské trase potom hrady Louzek, Sokolčí, Pořešín a původně královský Velešín. Síť opevněných správních bodů rožmberského dominia posilovala
pohraniční tvrz Tichá, podobně jako již zmíněné Poděhúsy. Dobře dochovaným sídlem
rytířského rodu jsou kromě již zmiňovaných
Pasovar také tvrz nacházející se v nedaleké
obci Slavkově. Doložena je poprvé v písemných pramenech k roku 1350. V roce 1584
se však stává majetkem Rožmberků. Rozsah
tvrze není jasný, kromě čtvercové věže k ní
asi patřila i sousední palácová renesanční
budova. V 19. století byla do tvrze umístěna
místní škola a fara. Přímo na obchodní trase stála také zemanská tvrz v Kladenském
Rovném.

Digitální model reliéfu zobrazující tvrziště
na Turnbergu. (data: ČÚZK, vizualizace: J. John)
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Polní opevnění
Zatímco v dobách míru mezi Čechami a Rakouskem proudili především obchodníci se
zbožím, v dobách války je často nahradily
vojenské oddíly. Prudký úpadek zaznamenal obchod na šumavských stezkách v první
polovině 15. století. Slabá vláda Václava IV.
dala prostor zemským škůdcům a ozbrojeným bandám, které ohrožovaly kupce. Situace se stala neúnosnou během následného
období husitských válek. Spor týkající se pů-

vodně spíše náboženských otázek přerostl
v občanskou válku, ve které poddaní útočili
na majetky církve a šlechty. Byli jimi i obyvatelé vesnic při Linecké stezce. Z rožmberských popravčích knih se například
dozvídáme, že se jistý Leveč a Velíšek z Tisovky účastnili přepadů a vypalování hrádků
a měst Poděhús, Vlhlav, Soběslavi a Deštné.
Znám je také případ Jíry z Březovíku, který vstoupil do Žižkova polního vojska, táhl
s ním po Plzeňsku, Klatovsku a byl přítomný
obléhání Německého Brodu. Husitské houfy
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útočily také za hranicemi království. Po té,
co roku 1422 vypálily vyšebrodský klášter,
pokračovaly dále na Bad Leonfelden, první
významný bod na rakouské straně Linecké
stezky. Město bylo znovu napadeno v letech
1426 a 1427. Není proto divu, že se českému
království dálkové trasy začaly vyhýbat.
Změnu do způsobu válčení přinesl rychlý
rozvoj vojenské techniky, zejména palných
zbraní, který si vynutil také změnu ve způsobu výstavby polních opevnění, tzv. šancí. Základním prvkem se staly zemní náspy tvořící
liniové anebo uzavřené fortifikace s předstupujícími palebnými pozicemi pro dělostřelectvo. Jejich výhodou byla mimo jiné
poměrná jednoduchost a rychlost založení,
takže se hodily právě pro operativní a dočasné hájení význačných komunikací. Budovány
a užívány byly po krátkou dobu často jen několik dní či měsíců. Při obraně stezek a cest
byly voleny především úseky, kde stezky procházely zúženým místem údolí, a jednalo se
tedy o promyšlené údolní uzávěry. Nejpozději roku 1469 vzniklo u Oberhaagu nad rakouským Aigenem opevnění ve tvaru osmicípé hvězdy, znovu vojáky osazené a rozšířené
v letech 1610–1612, za stavovského povstání,
během hrozícího tureckého nebezpečí a na-
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konec ještě za války o španělské dědictví
počátkem 18. století. Mělo zabránit nepřátelským vpádům a jeho existence je zcela
zřejmým důkazem o důležitosti hraničního
přechodu průsmykem na Mühlské cestě.
Obchod mezi Horním Rakouskem a jižními
Čechami nabral po husitských válkách znovu dech v 16. století a to především péčí rodu
Rožmberků. I tuto epizodu však ukončila vojenská tažení třicetileté války. Komunikace
procházející skrz hraniční průsmyky získaly
obrovskou strategickou hodnotu. Již krátce
po vypuknutí českého povstání v roce 1618
dali hornorakouští stavové zřídit „mohutné
záseky a sruby“ u české hranice poblíž cesty
od Freistadtu. Kolem přelomu let 1618/1619
vznikala u silnice mezi Aigenem a Dolní Vltavicí pod dohledem císařského plukovníka Rambolta Collalta pevnost, označovaná
„Fort Collalto“ (snad totožná se zmíněnými
šancemi u Oberhaagu). V závěru třicetileté
války v letech 1646–1647 byla zbudována reduta u mostu v Dolní Vltavici, poté došlo k již
zmíněné obnově starých šancí u Oberhaagu
nad Aigenem a bylo nařízeno založení fortifikace na přístupu k Frymburku. Neklidná válečná doba obchod na šumavských stezkách
velmi oslabila, a přestože byl roku 1648 uza-

kým středověkým hrádkem. Mohlo se jednat
o předsunutou fortifikaci, čemuž by nasvědčoval název Hláska připadající blízké osadě.
Stejně tak ale může jít o opevnění obléhacího tábora. Poděhúsy byly totiž, jako hrádek
patřící Rožmberkům, roku 1421 dobyty a zničeny husity.
Jednoduchý val s příkopem nedaleko středověkého
hrádku Poděhúsy. (foto: V. Vondrovský)

vřen vestfálský mír, život na nich nebyl nikdy
znovu v plné míře obnoven.
Průzkumy podél Linecké stezky se mimo
jiné zaměřily právě na pozůstatky válečných
událostí v podobě polních opevnění. Lokalita Schwedenschanze u Radingu v Rakousku
byla již dlouhodobě známá, ale podařilo se
objevit, zdokumentovat a ve dvou případech
také provést archeologický výzkum na dosud
neznámých opevněních.
Podeřiště
Zatím neznámému účelu sloužilo jednoduché opevnění zhruba 600 metrů severovýchodně od hrádku Poděhúsy. Jednoduchý
val a příkop se přimyká k prudkému srázu
nad Bezdrevským potokem. S velkou pravděpodobností opevnění souviselo s nedale-

Vadkov a Třešňový Újezdec
Lhenickou brázdu, kterou procházela
i Linecká stezka, dělí jižně od Vadkova vrch
Doubí (642 m n. m.) na dvě úzká údolí. Této
strategické polohy bylo využito pro stavbu
polních opevnění na katastru dnešních obcí
Vadkov a Třešňový Újezdec. Vodítkem při archeologickém průzkumu byly pomístní názvy
„Na šancích“, které odkazovaly na existenci
opevnění v těchto místech. O tom, že vadkovské i újezdecké šance byly stavěny ve stejnou
dobu, svědčí shodný typ a rozměry fortifikace i jejich vzájemná poloha. V jedné pomyslné linii přetínají Lhenickou brázdu a brání
postupu nepřítele od severu. Tímto směrem
jsou totiž otočeny výběžky z liniových fortifikací, tzv. redany, do kterých byla nejčastěji
umisťována děla.
Vadkovské šance sestávají z valu s příkopem
o délce 110 metrů, ze kterého vybíhá jeden
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Prostorový model opevnění na vrchu Kučera jižně od Vadkova, jednoduchý val s příkopem
a redanem pro umístění děla (vizualizace J. John).

redan. Opevnění u Třešňového Újezdce měří
celkem 420 metrů, val s příkopem je zde doplněn dvěma redany a nízkým předsunutým
valem. Zajímavé je, že obě opevnění přímo
přiléhaly k tehdejším komunikacím, jak naznačují úvozové cesty v okolí. Zvláště u Třešňového Újezdce se dobře zachoval svazek
cest stoupajících na malý, ale strategicky
umístěný vršek. Tato část Linecké stezky
později pozbyla svůj význam, zato vadkovská
větev byla začleněna v 18. století do sítě císařských silnic a pod označením 122 je užívána dodnes.

Otázka datace vadkovského a újezdeckého opevnění je složitá. Na základě analogií
si můžeme být jistí pouze jeho raně novověkým stářím, nejvíce se ale nabízí možnost
vzniku během třicetileté války. Nevylučuje
to ani radiokarbonové datování zuhelnatělého kusu dřeva, který se nacházel ve vrstvě
pod valem vadkovské šance. Výsledné rozmezí spadá mezi léta 1480 a 1640 n. l.
Hned v počátcích třicetileté války v letech
1619 a 1620 byla jižní hranice Čech od Pasova překračována císařskými, kteří si podle

Na šancích u Vadkova a Třešňového Újezdce (malba L. Balák).
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Obě opevnění chrání průchod podél Linecké stezky (úvozy vyznačeny červeně)
v jedné pomyslné linii protínající Lhenickou brázdu.

dobových záznamů zajišťovali postup budováním opevnění. Později porazili stavovské
vojsko v bitvě u Záblatí na Vodňansku. Ještě
předtím stihli vyplenit Netolice, ke kterým
ovšem postupovali od severu, a proto námi
zmiňované opevnění ležící na jih od Netolic
s touto akcí zřejmě nesouvisí. Na vítězící císařskou stranu se roku 1620 připojili i Bavoři, kteří dobyli 4. srpna Linec, u Freistadtu překročili zemskou hranici a připojili se
ke zbytku císařské armády. Další možností
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jsou tažení švédské armády, která na jihu
Čech a rakousko-českém pomezí několikrát
protáhla v posledních letech třicetileté války.
Hašlovice
Další prozatím nedatovaná fortifikace se nachází na katastru Hašlovic. Obdélníkové valy
chrání strategickou polohu přímo nad kaňonem Vltavy u obce Větřní. Lze odtud kontrolovat pohyb na řece a podél ní. V okolí se navíc nachází řada úvozů, které nejspíš souvisí

Řez valem hašlovické fortiﬁkace. (kresba: J. John a M. Šitner)

Metoda radiokarbonového datování využívá principu hromadění nestabilního isotopu
uhlíku C14 v tělech živých organismů během jejich života. Po zániku organizmu následuje
přeměna na stabilní izotop C12. Zjednodušeně lze tedy říci, že množství takto přeměněného uhlíku je přímo úměrné času, který uběhl od zániku organizmu po dnešek. Přeměna izotopů z nestabilních ve stabilní ale neprobíhá konstantním tempem (lineárně). Vliv
zde má zemský magnetizmus, jehož výkyvy přeměnu urychlují nebo zpomalují. Naměřená data je proto nutné ještě kalibrovat, přičemž kalibrační křivka odpovídá zjištěným
výkyvům magnetického pole. Období magnetického neklidu může způsobit velký rozptyl
výsledné datace.
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Hašlovická fortiﬁkace byla
vybudována na strategickém místě
(označeno šipkou), odkud mohla
kontrolovat pohyb vltavským
kaňonem. (foto: M. Pták)

se starou cestou na Český Krumlov. Při archeologickém výzkumu byl veden řez valem,
který odhalil jeho masivní kamenohlinitou
konstrukci. Zpod ní byl vyzvednut mimo jiné
uhlík, jehož datace radiokarbonovou metodou spadá mezi léta 770–970 n. l. Opevnění
takového typu se v této době v Čechách nevyskytují a nejspíše došlo při stavbě valu k zanesení staršího uhlíku pod jeho konstrukci.
Otázka datace hašlovické fortifikace zůstává
otevřená.
Švédské šance u Radingu
Stopu třicetileté války je možné najít také přímo na hranicích mezi rakouskou obcí Rading
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Vyobrazení Švédských šancí u Radingu
na II. vojenském mapování z 1. poloviny 19. století.
(zdroj: http://mapire.eu)

a dnes již zaniklou obcí Radvanov na straně
české. Jedná se o dvě polní opevnění nazývané Schwedenschanze – Švédské šance.
Název může být trochu matoucí. Opevnění
nebylo stavěno švédskou armádou, ale naopak na obranu proti ní. Ta ke konci třicetileté války operovala zvláště na českém území
a hrozilo, že vpadne i do rakouských držav
Habsburků. Rozkaz k zajištění hranice proto
vydal sám císař Ferdinand III. Mimo reduty u Radingu bylo polní opevnění vystavěno
také mezi nedalekým Roßbergem a Weigetschlagem, celkově tak měl val délku 1700
metrů. Výstavbou byli pověřeni vojáci Konráda Balthasara von Starhemberga a doba uží-

vání opevnění spadá mezi léta 1641 až 1648.
V roce 1648 se švédské oddíly skutečně přiblížily a to ve vyšebrodském průsmyku, tedy
o něco severněji. Plenily pouze okolí a k boji
nedošlo. Po odeznění švédského nebezpečí

úloha opevnění u Radingu nekončí. Znovu je
císařská vojska obsadila roku 1663, kdy hrozilo turecké nebezpečí. Hranice byly střeženy také během epidemie moru řádícího v letech 1680 a 1681.

Literatura:
Fröhlich, J. 2000: Historická opevnění jižní zemské hranice. Výběr 37, 285–290.
Krenn, M. 1992: Die Schanzanlagen am Oberhaag. Schlägl–Wien.
Kuna, M. 2007: Analýza archeologického kontextu. In: Kuna, M. (ed.), Archeologie pravěkých Čech 1.
Pravěký svět a jeho poznání. Praha, 89–104.
Volf, M. 1961: Válka v jižních Čechách v zimě a na jaře 1618–1619. Jihočeský sborník historický 30, 24–34.
Šindelář, V. 2005: Po bitevních polích jižních Čech, Tajemné stezky. Praha.

103

Středověká kolonizace
Kolonizace je osidlování nového,
případně málo osídleného prostoru.
Kolonizaci také můžeme chápat jako
každé rozšiřování či zlepšování zemědělské krajiny. V rámci období středověku jsou uznávány dva pohledy na
kolonizaci. Prvním je její rozlišení na
vesnickou, městskou a důlní, druhým
je rozlišení podle národnosti kolonizujících obyvatel, tedy kolonizace vnitřní
(kolonisté byli obyvatelé českých zemí)
a vnější (představitelé byli „němečtí
kolonisté“). Základními prameny pro
poznávání středověké kolonizace jsou
písemné zprávy a archeologie, která je
nepostradatelná především v místech
a oblastech kolonizačního procesu,
kde se písemných pramenů nedostává.

V mladší době železné a době stěhování národů byly obsazovány především níže položené úrodné oblasti, do vyšších poloh se
obyvatelstvo dostávalo kvůli obchodu, těžbě
nebo si zde hledalo úkryt v dobách nepokojů. Stejně tak tomu bylo v 6. a 7. století, kdy

Založení královského města České Budějovice roku 1265 Přemyslem Otakarem II.
výrazně zasáhlo do tras obchodních stezek. Na založení „na zelené louce“ poukazuje
pravidelná uliční síť se čtvercovým náměstím. (foto: H. Hojerová)

do Čech přichází nové obyvatelstvo – slovanské kmeny. Od 8. století následuje rozšíření osídleného prostoru do méně úrodných
a výše položených oblastí (i nad 400 m n. m.).
Zároveň s osidlováním nových oblastí také
probíhalo zahušťování sídelní sítě již obsazeného území. Před polovinou 13. století byly
zabrány veškeré zemědělsky příhodné oblasti. Vrcholný středověk je obdobím velkých
(i když pozvolných) politických a hospodářských změn, dochází k masivnímu osidlování
periferních oblastí i změnám ve struktuře
osídlení centrálních oblastí.
Příčin růstu počtu středověkého obyvatelstva je mnoho; část badatelů je spatřuje
v tzv. středověkém klimatickém optimu, kdy
sušší a teplejší podnebí ve střední Evropě
bylo příznivější pro zemědělství. Důležitým
prvkem byla konsolidace přemyslovského
státu, který mohl volně disponovat s lidmi
a využíval je mimo jiné k rozšiřování a zkvalitňování zemědělské krajiny. Kromě panovníka kolonizovaly krajinu kláštery a šlechtické rody. Kláštery byly sice na našem území
zakládány už od 10. století, samotnou kolonizační činnost na pozemkovém majetku
sestávajícím z knížecích a šlechtických darů
začaly vykonávat ale až na konci 12. století
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a pokračovaly do první poloviny 14. století.
V tomto období získaly nebo nově kolonizovaly stovky vesnic a hospodářských dvorů.
Šlechtické rody využívaly kolonizační činnost
ke zvětšování svého pozemkového majetku.
Posledním důležitým organizátorem kolonizace se až během 13. století stali přední
měšťané.
Výsledkem středověké kolonizace bylo výrazné odlesnění krajiny. Proces odlesňování
byl velice zdlouhavý. Nejprve bylo třeba sekerami vymýtit stromy a křoví, poté následovalo klučení pařezů, které se nechávaly vyšší
než dnes, zhruba k dřevorubcovým kolenům.
Vytyčování nově kolonizovaných vesnic nebylo složité, osu vesnice tvořil většinou potok
nebo cesta, podél které se rozměřily jednotlivé díly pozemků. Parcely se pak rozbíhaly
až k hranici zakládané vsi. Nejstarší plošnou
mírou užívanou v českých zemích jsou lány,
dělené na jitra. Tato jednotka však nebyla
pevně danou a dodržovanou mírou. Měřičský provazec, provaz určité délky, se stal
na dlouhá staletí jedinou pomůckou používanou k vyměřování území. Na sídla nově
založená během středověké kolonizace odkazují i pomístní jména. Název „újezd“, jenž
vstoupil i do jmen mnohých vsí, se používá
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Klášterní kostel ve Vyšším Brodě je příkladem cisterciácké gotiky, která dávala přednost
čistým plochám zdí oproti subtilní architektuře katedrálního typu. (foto: D. Kovář)

Iluminace z Bible krále Václava IV.
z konce 14. století, na které Mojžíš spolu
s pomocníkem natahují měřičský provazec.
Takovýmto způsobem byly vyměřovány
i parcely nově zakládaných měst a vesnic
(podle J. Klápště).

pro území, které je vyčleněno podle řek, potoků, cest, nápadných stromů, skal apod.
Tento princip vymezování krajiny svou funkci
neztratil ani v mladším středověku a časném novověku. Také místní jméno Lhota (z
„lhůta“) je spojeno se středověkou kolonizací. Po založení vesnice bylo jejím obyvatelů
na několik let, lhůtu, odpuštěno platit svému
pánu, obyvatelé pak rychleji a snadněji překlenuli neproduktivní počátky kolonizačních
úkolů.

Koncem 11. nebo na počátku 12. století byla
na jihu Čech dotvářena přemyslovská hradská soustava, která měla za úkol správu knížecího území. Ve 12. století bylo toto území
využíváno pro nárazové potřeby centrální
moci, např. velké újezdy mohly být darovány církevním institucím v Praze a středních
Čechách. Na Prachaticku vlastnila majetky Vyšehradská kapitula. V okolí Strunkovic nad Blanicí, Vodňansku a Hlubocku měl
držbu benediktinský klášter sv. Jiří, pražské
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Vyšehradská kapitula byla založená
českým knížetem Vratislavem II. v roce
1070 (od roku 1085 první český král
Vratislav I.). Kapitula byla církevní instituce nezávislá na pražském biskupství
a byla podřízena přímo Vatikánu, tedy
papeži. Založena byla kvůli upevnění
moci knížete a také oslabení vlivu
pražského biskupství.

Zakládání nové vesnice na kolonizovaném území zachycené v rukopise Sachsenspiegel
ze 14. století. (zdroj: http://sachsenspiegel-online.de)

biskupství mělo své pozemky v okolí Týna
nad Vltavou. Na Českokrumlovsku při toku
Vltavy vlastnil Zátoňský újezd ostrovský
klášter a sousední újezd Záchlumí klášter

108

strahovský. Boleticko, území kolem Netolic, Vodňansko a několik dalších oblastí bylo
v moci knížete.

V první polovině 13. století začíná do kolonizace jihu Čech zasahovat také šlechtický
rod Vítkovců. Jejich činnost zřejmě souvisí s postupným rozpadem zeměpanské
správní soustavy a zánikem jihočeských
hradských center, který vyvrcholil za vlády
Václava I. (1230-1253). Již kolem roku 1220
vznikají v pohraničním pásmu mezi Šumavy
velké obvody majetkových držav tohoto rodu.
Centry nově získaných území se v počátcích
staly farní kostely, které získávaly desátky
z nově zakládaných vsí. Za Voka z Rožmberka (1212-1262) pak byla správní centra přenesena na nově založená panská sídla (hrady) a trhové osady. Jako pohraniční pevnost
a správní středisko panství Vítkovců sloužil
například hrad Vítkův Kámen. První písemná

zmínka o něm pochází ale až z roku 1347.
Z dalších hradů patřících Vítkovcům jmenujme Rožmberk a Český Krumlov. Svou roli
zřejmě sehrály i menší hrádky a tvrze v Zátoni, Spolí a Malšíně, i když zde není zcela jasně
zodpovězena otázka, kdo tato sídla založil.
Méně výraznými kolonizátory jihočeského
území byli drobní šlechtici (páni z Boršova
a Kamenného Újezdce, Bavoři ze Strakonic),
kteří byli ale ve službách Vítkovců. Jižní Čechy se do většího zájmu panovníka dostaly až za vlády Přemysla Otakara II. kolem
poloviny 13. století. Logicky ale docházelo
ke sporům při vymezování území ovládaných
panovníkem a rodem Vítkovců.
Lokace a lokátor
Pojmy pochází z lat. locare („dát místo, usadit“), byly ale stanoveny až ve
20. století. Lokace je termín pro nově
založenou vesnici či město podle zásad kolonizačního práva. Organizátor
tohoto založení je nazýván lokátor. Měl
na starosti zajištění lidí, rozměření
půdy, zprostředkování kontaktu mezi
vrchností a sedláky. Jako odměnu získal často část pozemků nebo se stal
rychtářem nové vsi.
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Areál zlatokorunského kláštera z ptačí perspektivy. (foto: J. Kutheil)

Jedním z hlavních prvků vrcholně středověké kolonizace bylo zakládání měst. Nově
založená města převzala správní úlohu upadajících hradských center. Stala se též centry řemesel a obchodu. Právě kvůli vzrůstající moci Vítkovců na jihu Čech nechal roku
1265 Přemysl Otakar II. založit královské
město České Budějovice, které tak významným způsobem posílilo královskou enklávu
na jihu. V písemných pramenech se dochovalo i jméno lokátora, kterým byl zvíkovský
purkrabí Hirzo. Jeho úloha při královské
kolonizaci na jihu Čech byla velmi důležitá;
mimo Budějovic stál zřejmě i za založením
kláštera ve Zlaté Koruně nebo města Písku.
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Vítkovci, též páni z Růže, patřili k nejvýznamnějším českým rodům. Za zakladatele je považován Vítek I. z Prčice. Z rodu Vítkovců se
vydělilo 5 rodových větví: páni z Hradce, páni
z Krumlova, páni z Rožmberka, páni z Landštejna a páni z Ústí. Všechny tyto rodové větve měly ve znaku pětilistou růži, každý však
jinou barevnou kombinaci.
Po polovině 13. století se na jihu Čech zvyšuje kolonizační činnost, která souvisí se
založením cisterciáckých klášterů ve Vyšším Brodě roku 1259 a později roku 1263
ve Zlaté Koruně. Vyšebrodský klášter byl založen Vokem z Rožmberka a osazen řehol-

níky z rakouského Wilheringu. Situován byl
na samém jižním cípu Čech a představoval
přirozenou spojnici mezi českým a hornorakouským územím. Přes trhovou osadu ve Vyšším Brodě procházela také jedna
z větví Linecké stezky. Klášter vlastnil v jižních Čechách mnoho statků, ale byly značně
rozptýlené, což nebylo příznivé pro funkční
hospodářství. Podílel se zejména na kolonizaci Klášterního lesa jižně od dnešního
města Vyšší Brod a okolí Hořic na Šumavě.
Zdejší řeholníci také získali patronátní práva
na kostely v Rožmitále na Šumavě a v Přídolí. Územní državy kláštera byly dlouhodobě
budovány z darů především Rožmberků, ale
i výměnou majetků.

Majetek Zlatokorunského kláštera naopak
pocházel z donací panovníka, jakožto zakladatele kláštera. Vlastnil například tzv.
Mokerský újezd na Boleticku a rozsáhlé
území okolo Netolic. V roce 1300 například
zmiňuje urbář netolického panství vsi Chvalovice, Zvěřetice, Dolní a Horní Chrášťany,
Podeřiště, Krtely, Sedlovice a Žitnou. Kolonizaci panovnického a klášterního území
provádělo hlavně domácí české obyvatelstvo
pod dohledem zkušených lokátorů. Nejspíše při osidlování zlatokorunského majetku
vznikla například ves Březovík, jihovýchodně
od Ktiše. Usuzujeme tak podle pravidelného
půdorysu typického pro plánovitě zakládané
vsi.
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Poutní místa
Náboženské poutě zažívaly svůj největší rozmach v období baroka, kdy již středověké
stezky svému účelu nesloužily a nahradily je
nové silnice. První zmínky o církevních poutích na Šumavě už ale pocházejí z 2. poloviny
15. století. Zpočátku byl tento projev víry oficiálními církevními kruhy spíše odmítán jako
pověrečné uctívání. Zlom v přístupu církve
přišel ve 2. polovině 17. století. Třicetiletou
válkou a církevními schizmaty těžce zkoušená Evropa se od renesančního humanismu
přiklání k víře v Boha. Tomu odpovídalo i nové
pojetí krajiny v katolických zemích, která se
začala plnit křížky, božími muky, kapličkami a poutními kostely. Protestantské církve tento druh zbožnosti v zásadě odmítaly.
Poutě se konaly především k místům spojeným s životy světců, místům, kde se odehrály
zázraky, či zjevení (nejčastěji Panny Marie).
Na poutních místech se také setkáváme se
silnou tradicí tzv. milostných obrazů a soch.
Těmto předmětům byla přisuzována zázračná moc. Známý je například obraz Panny
Marie z Mariazell ve Štýrsku, zřejmě nejnavštěvovanějšího rakouského poutního místa.
Velké úctě se zde těšila malá románská soška Madony s Ježíškem, tzv. Panna Maria Ma-

2
1

Svátostky nalezené při průzkumu
detektorem kovů u bývalé vsi
Trojaň (1) a u Příslopu (2).
(foto: V. Vondrovský)

riazellská. Věhlasné milostné obrazy a sochy
byl přímo kopírovány nebo se staly jakýmsi
prototypem pro nová díla lokálních umělců.
Sochu Panny Marie Mariazellské proto najdeme například v kapli u Brlohu, v podobě obrazu je umístěna v kostele sv. Jakuba
Většího ve Lhenicích. V jižních Čechách byly
dále s oblibou kopírovány obrazy Panny Marie Pomocné, jejichž předloha namalovaná
kolem poloviny 16. století Lucasem Cranachem starším pochází z Innsbrucku. Objevují se ale i milostné obrazy původem z Čech,
například Panna Maria Klatovská, Budějovická či Svatohorská. Často bylo kopírováno
i známé Pražské Jezulátko, které dosáhlo
věhlasu po celém světě.

Církevní poutě v minulosti nebyly jen záležitostí čistě duchovní. Byla to příležitost k setkání s ostatními lidmi z širokého okolí a poznávání poutních míst. V dobách, kdy Čechy
i Rakousko byly součástí jedné monarchie,
proto nebylo vůbec neobvyklé navštěvovat
poutní místa na opačných stranách hraničních hor. Nesmíme zapomínat ani na „hmotnou kulturu“ církevních poutí. Přímo v poutních místech byla prodávána široká škála
upomínkových předmětů, obrázků, zpěvníků,
růženců, dřevořezeb, svící a dalších. Zatímco v dřívějších obdobích se jednalo o místní výrobu, od druhé poloviny 19. století se
setkáváme s „poutním průmyslem“. Mezi
běžné poutní předměty patřily malé kovové

Lucas Cranach starší – Panna Maria Pomocná.
Originál z innsbruckého kostela sv. Jakuba
se stal předlohou pro obrazy na řadě dalších
poutních míst i v regionu Linecké stezky.
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přívěšky či medaile s vyobrazením svatých,
tzv. svátostky. Jejich výroba byla jednoduchá, sériová a tomu odpovídala i nízká pořizovací cena.
Tradice poutí v regionu na Linecké stezky
byla silná až do první poloviny 20. století.
V šumavských oblastech ji ukončil odsun
německého obyvatelstva a následné dosídlení nových obyvatel, kteří teprve velmi
pomalu získávali k poutním místům vztah.
Po roce 1948 se negativně podepsalo pronásledování církve a zákaz vstupu do velké části
pohraničí. Mnohá poutní místa proto začala
chátrat nebo byla poškozena vandaly. Teprve
od 90. let začínají být postupně opravována
a tradice poutí se pozvolna obnovuje.
Lomec
Na návrší severně od Netolic byl na přelomu
17. a 18. století vystavěn poutní kostel Jména Panny Marie. Stavba je spojena s rodem
Buquoyů, podle legendy ji měl Panně Marii
přislíbit Karel Filip Buquoy za záchranu při
mořské bouři, jež ho potkala na jeho cestách. Do nového svatostánku měla být umístěna soška Madony, kterou Karel Filip vozil
s sebou. Po návratu do Čech začal s přípravami na stavbu, ovšem ty ukončila jeho náhlá

smrt. S vlastní stavbou proto začal až jeho
syn Filip Emanuel Buquoy. Podoba kostela, centrální kaple na čtvercovém půdorysu, bývá někdy připisována Janu Santinimu
Aichlovi, podle jiných je návrhem samotného
Filipa Emanuela. Uvnitř se nachází zmenšená kopie Berniniho hlavního oltáře z chrámu sv. Petra v Římě. V jeho horní části nalezneme milostnou sošku Madony; přesně
podle slibu, který učinil Karel Filip Buquoy.
Autorem hlavního oltáře byl linecký řezbář
Jan Wauscher. V poutním areálu byl později
postaven také boquoyský lovecký zámeček,
který byl v polovině 19. století přeměněn
na faru a dnes je využíván jako klášter. Upraveno bylo ale i širší okolí. V rozmezí let 1760
a 1770 byly v souladu s tehdejšími představami o ideální krajině vytyčeny linie stromořadí, které se stýkaly právě na Lomci. Vycházely od nedalekého zámku v Libějovicích,
kaple Máří Magdaleny a dalších míst. Tradice poutí na Lomci je dodnes živá a návštěvníci sem přicházejí především ve významné
mariánské svátky, hlavní pouť se zde koná
v neděli 8. září nebo v neděli následující
po tomto datu.

Poutní kostel Jména Panny Marie na Lomci. (foto: O. Petrášek)
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Kaple Panny Marie Lurdské
v Chrobolech.
(foto: P. Juhaňák)

Chroboly
Poprvé se z písemných pramenů o místním
kostele Narození Panny Marie dozvídáme
roku 1387. Uctívána zde byla socha milostné madony. Své první veřejné kázání zde měl
prachatický rodák sv. Jan Nepomuk Neumann. Na počátku 20. století se zdejší poutě
přesunuly od farního kostela k nově zbudované kapli Panny Marie Lurdské. Původně
na tomto místě u studánky stála jen malá
kaplička, která byla z odkazu Andrease Watka a nemocné Rozálie Zierlingerové přestavěna do podoby dnešní kaple. Jak jména donátorů napovídají, většina místních obyvatel
byla německé národnosti a po jejich odsunu
poutní tradice zanikla. Poničenou kapli se
ale společným úsilím staro- i novousedlíků
podařilo opravit a do chrobolské kaple opět
míří poutníci.

Farní kostel Narození Panny Marie v Chrobolech.
(foto: P. Juhaňák)
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Kájov
O zdejším poutním místě pocházejí zmínky
již z roku 1466. Silnou tradici zde měl kult sv.
Wolfganga, řezenského biskupa z 10. století.
V nedaleké vsi Rovná se měly nacházet jeho
údajné stopy v kameni, které místní uctívali. Církevní kruhy se k tomuto projevu lidové
zbožnosti stavěly nejprve odmítavě. Ve zmíněném roce 1466 svatovítský kanovník Hila-

níky, nová farní budova, kaple sv. Jana Nepomuckého sloužící ke zpovídání poutníků
a nové vybavení dostal i kostel Nanebevzetí
Panny Marie. Podle dobových zpráv můžeme
odhadovat, že na konci 17. století přicházelo ročně do Kájova kolem 20 tisíc poutníků,
zatímco v první polovině 18. století to byl již
dvojnásobek. Tuto tradici však nepříznivě
ovlivnily například reformy Josefa II., dále
zákazy poutí a rekvizice majetku často v souvislosti s válečnými událostmi. Tradice pak
téměř zanikla po roce 1945.

rius Litoměřický zapověděl všechny zdejší
oltáře na polích. Pod patronát církve se úcta
ke sv. Wolfgangovi dostala po zřízení oltáře
tohoto světce v kájovském kostele. Počátky
zdejšího poutního areálu sahají až do doby
kolem poloviny 13. století, kdy byl postaven
raně gotický kostelík Zesnutí Panny Marie.
V období vrcholné gotiky přibyl kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je dominantou
Kájova dodnes. Velký rozmach zažily náboženské poutě v období baroka. Dochovala
se zpráva z roku 1676, která hovoří o zdejší
soše milostné Madony, která byla považována za zázračnou. Vznikl hospic pro pout-

Hořice na Šumavě
Do povědomí poutníků se Hořice zapsaly
především díky pašijovým hrám. Počátky tohoto lidového divadla představujícího příběh
umučení Krista sahají snad už do 13. století a tradice byla živá také v období baroka.
V Hořicích se první představení odehrálo
až v roce 1816. Začátky byly skromné, hrálo
se v sálech hospod a bez kostýmů. Věhlas
hořických pašijí ale narůstal, a proto byla
roku 1893 otevřena pro tento účel nová divadelní budova. V tomto roce pašije shlédlo
celkem 40 tisíc diváků z Čech i okolních zemí.
Tradici přerušila druhá světová válka, kdy divadlo sloužilo jako vojenský sklad a po jedné
sezóně v roce 1947, ve kterém byly hry nově
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nastudovány česky, byly pašije zakázány.
V 60. letech byla zbourána i budova divadla.
Obnova her v roce 1990 proto začínala
od píky. Díky velkému úsilí místních se však
tradici podařilo obnovit.
Turnberg u Malšína
Kaple Panny Marie Pomocné se nachází
nedaleko Malšína na vrchu Turnberg v místech, kde stával středověký hrádek. Stavba,
na kterou přispěli věřící z okolí, byla započata roku 1854 a dokončena o rok později.
V jejím interiéru se nachází barokní oltář
z druhé poloviny 17. století, který kapli darovali cisterciáci z vyšebrodského kláštera. Původně v něm byl zasazen obraz Panny Marie Pomocné, kopie podle předlohy
ze švýcarského Gubelu. Ten ale po roce 1945
zmizel a musel být nahrazen fotokopií. Ještě
před válkou byla kaple hojně navštěvována
procesími z Vyššího Brodu či Slavkova.

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kájově.
(foto: V. Podaná)
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Maria Rast am Stein
Toto významné poutní místo jihočeského pohraničí najdeme na úbočí Martínkovského
vrchu u Vyššího Brodu. Název „Maria Rast“,
česky „Odpočinutí Panny Marie“ vznikl podle velkého balvanu, v němž podle legendy
zanechala dvě prohlubně Panna Marie, když

Dobová fotograﬁe hořických pašijových her. (sbírka D. Kováře)

tu odpočívala s Ježíškem. Roku 1844 sem
vyšebrodský úředník Hammerlindl se svým
dvanáctiletým synem přinesl obrázek Panny Marie Sněžné a zavěsil jej na strom. Úctu
k tomuto místu, rozšířenou už dříve, to ještě posílilo. Později vznikla i kaple, která byla
vysvěcena 15. srpna 1888. Ve Vyšším Brodě
pak vzniklo několik spolků a bratrstev, jejichž členové pořádali poutě na Maria Rast
a o místo pečovali. Vedle kaple pak v roce
1890 vyrostla hala nad uctívaným kamenem
s prohlubněmi. Přeměnu na „oficiální“ pout-

ní místo dovršilo zřízení kamenné křížové
cesty od Vyššího Brodu (1898) s Božím hrobem u kaple. Nahoře vznikl také malý hostinec nabízející pivo a jiné občerstvení poutníkům. Jeho rozvaliny je dodnes možné spatřit.
Na Maria Rast přicházela procesí z německých oblastí jižních Čech i z Rakouska
a cisterciáci z vyšebrodského kláštera zde
přednášeli oblíbená kázání. V 90. letech bylo
především péčí starousedlíků zrekonstruováno a opět se stává vyhledávaným cílem
poutníků i turistů.
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Kaple Panny Marie Pomocné na Turnbergu u Malšína. (foto: D. Kovář)

Maria Rast am Stein. (foto: M. Pták)

Dobová pohlednice z Maria Rast am Stein.
(sbírka SOkA Český Krumlov)
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Proměna krajiny po roce
1945
Během 20. století prošla krajina podél trasy
bývalé Linecké stezky složitým vývojem. Nejvíce se na krajině podepsal poválečný odsun sudetských Němců a pokus o následné
plnohodnotné dosídlení; pohraničí také velmi utrpělo vybudováním tzv. železné opony.
Události 30. let a především 2. světová válka zcela zpřetrhaly vzájemné vztahy Čechů
a Němců. V souvislosti s přípravou obrany
předválečného Československa před hitlerovským Německem vznikla v druhé polovině 30. let nejen v jihočeském prostoru důmyslná soustava betonových bunkrů, okopů
a zátarasů, která měla zabránit či pozdržet
obsazení republiky. Po tzv. mnichovské dohodě došlo k odstoupení značné části území
podél bývalé Linecké stezky, tehdejší hranici
protektorátu by dnešní turistická trasa protínala u obce Vadkov jižně od Lhenic. Bezprostředně po osvobození připadlo sledované
území jak do americké, tak sovětské zóny.
Začal tzv. divoký odsun německého obyvatelstva, který se neobešel bez násilností.
Organizovaný odsun byl zahájen až ke konci ledna 1946. V průběhu tohoto roku bylo

Výřez z mapy Protektorátu Čechy a Morava z roku 1941.
(mapová sbírka Historického ústavu AV ČR v Praze)

z tehdejšího okresu Český Krumlov odsunuto přes 35000, z okresu Kaplice téměř 29 000
a z okresu Prachatice skoro 27 000 Němců.
Majetek po odsunutých byl v tzv. národní
správě. S odsunem vznikly mimo jiné komplikace v zemědělství. Například v obci Tichá
u Kaplice zůstalo po odsunu několika stovek
Němců pouze 7 Čechů, kteří se museli postarat o 900 kusů dobytka. Problematické
byly právě žně v létě 1946.
Ve státním zájmu bylo co nejdříve uvolněná území dosídlit. Mezi prvními zájemci
o dosídlení byli původní čeští obyvatelé, kteří
museli v říjnu 1938 opustit území zabraná
Německem. Další vlna dosídlenců pocházela z různých částí Československa, dále
šlo také o etnické Čechy a Slováky z Banátu,
Ukrajiny a dalších území. Dosídlení uvolněných vesnic a usedlostí v pohraničí se zcela nezdařilo. Noví osadníci neměli většinou
ke krajině, kam byli dosídleni, vztah, nedokázali v drsných podmínkách Pošumaví plnohodnotně hospodařit a mnohdy neměli ani
zájem na údržbě přidělených stavení. Časté
byly též „útěky“ do vnitrozemí, což přinášelo mimo jiné také hospodářské škody. Jednotlivé usedlosti i celé osady začaly chátrat.
Jako snahu udržet funkční zemědělství lze
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Průběh likvidace neosídlených domů v českém pohraničí, lokalita nezjištěna (podle D. Kováříka).

Likvidace kostela v Kapličkách (podle D. Kováříka).

chápat vznik tzv. horských pastevních družstev. Následovaly další pokusy o dosídlení,
což přineslo částečnou stabilizaci regionu,
pohraničí bylo ale ve srovnání s vnitrozemím
poněkud zaostalé.
Dalším zvratem bylo zostření ostrahy státní hranice po roce 1948, které bylo příčinou
vysídlení a likvidace řady osad v pohraničí.
Demoliční práce zde probíhaly v několika
etapách, dokončeny byly v roce 1960. Na bývalém okrese Kaplice bylo strženo 2875 objektů, na okrese Trhové Sviny 437, na okrese
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Český Krumlov 1325, na okrese Vimperk 423
a na okrese Prachatice přibližně 1500 objektů. Většina materiálu získaného při demolicích byla použita na stavbách JZD a dalších
zařízení v socialistickém sektoru. Zlikvidované osady zvolna zarostly, pole se změnila na louky. Dodnes jsou v terénu znatelné
základy domů a hospodářských stavení,
v bývalých sadech dodnes kvetou zplanělé
ovocné stromy. Mezní pásy jednotlivých
polností, které vzhledem k vysídlení nebyly
rozorány za účelem scelení pozemků, jsou
dodnes patrné. V blízkosti obce Boletice

došlo k vybudování vojenského újezdu, což
znamenalo nejen zánik Boletic samotných
ale i dodnes trvajícímu uzavření části dříve
osídleného a obdělávaného území.
Ochranu státní hranice zajišťovala předválečná Finanční stráž a spolu s ní 12 rot 1. pohotovostního pluku NB (Národní Bezpečnosti). V červnu roku 1946 dochází k reorganizaci
1. pohotovostní pluku NB na Pohraniční útvar
SNB (Sboru Národní Bezpečnosti). V období
let 1945 až 1948 byla hranice střežena především za účelem zabránění pašování, pro-

nikání záškodnických skupin na naše území, případně útěkům rozprášených oddílů
Ukrajinské povstalecké armády (banderovci) a Ruské osvobozenecké armády (vlasovci) přes naše území na západ. Po roce 1946
nastupuje ještě další úkol – zabránit vstupu
odsunutých Němců, kteří se vraceli pro majetek ukrytý při odsunu. Po únorovém převratu v roce 1948 dochází k výrazným změnám v ostraze hranice. Komunistický režim
se snaží zabránit nejen ilegálním přechodům do Československa ale i množícím se
útěkům odpůrců režimu. Po roce 1950 bylo
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Zaniklá vesnice Horní Světlá nedaleko Malšína. Některé statky se dochovaly
téměř celé, z jiných zbyly jen základy. (foto: H. Hojerová)

proto podél hranice umístěno tzv. Ženijně
technické zabezpečení státní hranice. Nejčastěji se jednalo o tři linie drátěných plotů.
První stěna z drátěné síťoviny byla asi metr
vysoká. Nahoře měla dva nebo tři tenké černé dráty na izolátorech sloužící jako poplašné zařízení. Střední stěna byla asi dva metry
vysoká a byla pod vysokým napětím (běžně
6 000 V). Třetí stěna železné opony byla nízká
a z drátěné síťoviny – zabraňovala zvěři proniknout k elektrické stěně. Před ploty byly
přeorány pásy půdy, aby byly poznat stopy
narušitelů. Pohyb podél plotů střežily vysoké
strážní věže.

Celých čtyřicet let trvalo rozdělení obou území i národů. Až po roce 1990 došlo k uvolnění hranic, které je dnes možné zcela volně
překračovat. Krajina však prošla nevratnými
změnami. Na trase Linecké stezky se lze
setkat se zaniklými či zanikajícími hospodářskými usedlostmi, hřbitovy, zahradami,
mlýny, rybníky, mezními pásy i božími muky
ve volné krajině. I takto ,,mladé“ památky
lze archeologicky zkoumat – archeologové
a další zájemci o historii se zaměřují na dokumentaci reliktů staveb, zaměřovány jsou
mezní pásy, proběhly i výzkumy odpadních
jam z první poloviny 20. století. Výsledky

Po stržení usedlostí zbyl v krajině pouze paprsčitý svazek cest a mezní pásy.
Okolí Malšína. (foto: M. Pták)

jsou komparovány archivními mapami, fotografiemi, obecními a školními kronikami.
Na vlastní oči je tak možné sledovat proces
přeměny kulturní krajiny v přírodní. Důraz je
kladen i na příběhy jednotlivců, které je možné rekonstruovat díky nálezům osobních

věcí, z písemných pramenů nebo fotografií.
Nově se rozvíjí také interdisciplinární výzkum reliktů železné opony, dokumentovány
jsou pozůstatky ženijně technických zabezpečení a vojenských rot.
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