MUZEUM SCHWARZENBERSKÉHO PLAVEBNÍHO
KANÁLU
48°51′13.648″N 14°12′38.321″E

MUSEUM DES SCHWARZENBERGISCHEN
SCHWEMMKANALS
48°51′13.648″N 14°12′38.321″ E

Muzeum se nachází v rekonstruovaném historickém
objektu na náměstí obce Chvalšiny, která je rodištěm
autora Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa
Rosenauera.
Muzejní expozice představují přírodu a přírodní památky
této části chráněného území, její nynější stav i záměry
jejího rozvoje a též historický vývoj obce s kulturními i
přírodními zajímavostmi až do současnosti.
Největší prostor je věnován osobě a dílu autora Schwarzenberského plavebního kanálu. Exponáty dokládající
život Josefa Rosenauera jsou vhodně prokládány dokumenty, obrazy, fotografiemi, exponáty a historickými
předměty dávajícími ucelený obraz o vzniku, významu
a současném stavu plavebního kanálu i jeho okolí. Vše
je vhodně doplněno expozicí s tematikou lesnictví a dřevařství na Šumavě.
Schwarzenberský plavební kanál je jednou z největších
a nejkrásnějších technických památek na Šumavě. Celý
kanál má délku 52 km a začíná na česko-rakouské hranici
tzv. Rosenauerovou nádržkou a ústí do řeky Mühl. Byl budován od roku 1789 a celý byl dokončen v roce 1823
podle návrhu Josefa Rosenauera. Nejen výstavba, ale
i provoz kanálu měla zásadní vliv pro rozvoj okolí, hlavně
zaměstnanost. V létě se dřevo kácelo aby proschlo, v zimě
se sváželo ke kanálu a s táním sněhu, kdy byl dostatek
vody, bylo plaveno. Během 100 let provozu bylo přepraveno 8 mil m3 dřeva.

Das Museum befindet sich im renovierten Geburtshaus
von Josef Rosenauer, dem Initiator und Erbauer des
Schwarzenbergischen Schwemmkanals auf dem
Hauptplatz in Chvalšiny (Kalsching). Die Exponate
erklären - neben der Geschichte des Schwemmkanals die Flora und Fauna dieses Naturschutzgebietes, sowie
die geschichtliche Entwicklung der Gemeinde.Der
größte Bereich ist natürlich Josef Rosenauer und
seinem Werk gewidmet. Dokumente, Bilder,
Fotografien, Schaustücke und andere historische
Exponate veranschaulichen das Josef Rosenauers
Leben und die Entstehungsgeschichte des
Schwarzenbergischen Schwemmkanals samt des
Forst- und Holzwesens im Böhmerwald.
Der Schwarzenbergische Schwemmkanal ist eine der
größten und schönsten technischen
Sehenswürdigkeiten des Böhmerwaldes. Der Kanal ist
insgesamt 52 km lang, beginnt auf der tschechischösterreichischen Grenze mit dem sog. Rosenauers
Wasserbehälter und mündet in der Großen Mühl. Er
wurde von 1789 bis 1823 nach dem Projekt Josef
Rosenauers erbaut. Nicht nur der Aufbau, sondern
auch der Kanalbetrieb hatte bedeutend die Umgebung
beeinflusst, vor allem die Beschäftigungsmöglichkeiten
in der Region. Im Sommer wurden die Bäume gefällt,
das Holz getrocknet und im Winter wurde es mit der
Schneeschmelze, sobald genügend Wasser im Kanal
war, geflößt. Innerhalb von 100 Jahren seines Betriebs
wurden ca. 8 Mio. Kubikmeter Holz geflößt.
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