Ze vzpomínek posledního
obyvatele Zlaté Studny

Myslivna na Zlaté Studni v roce 1949, foto Robert Steun ml.
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Autor článku se sestrou Martou na louce pod myslivnou. Dnes toto místo
kryje les. Foto R. Steun 1951

cestníkem a velkou, plevelem zarostlou
ni při první návštěvě v květnu, ani při
hromadou, v níž by návštěvník nikdy
druhé v srpnu mi nepřálo počasí.
netušil zbytky hospody, která na Zlaté
V květnu tam byl se mnou kamarád
Studni stávala. Tady se kři žuje hlavní
z NP Šumava Dan Černý, v srpnu jsem pak
cesta s turistickou stezkou
toto místo ukázal svému prvnímu kamarádovi, kterého
spojující Churáňov a Horskou
Kvildu. To bývala kdysi vejsem získal v obci Vilémov
u Šluknova v severních Čelice dobře udržovaná cesta,
chách, kam jsme se kdysi
známá pod názvem Kostelní
cesta, neboť tudy chodívali
přestěhovali ze Šumavy,
ing. Jiřímu Medkovi.
místní lidé na bohoslužby
Ačkoliv mám na Zlatou
do kostela sv. Štěpána na
Kvildě. Také ona byla lemoStudnu ty nejkrásnější vzpomínky, loni poprvé se mi na
vána jeřábovou alejí, z níž
Zlaté Studni nelíbilo. Celá
zůstal už jenom jeden osaRobert Steun, polesný
mocený, a je jen otázkou čaosada byla zahalená v mlhana Zlaté Studni
v letech 1949 - 1957
vém hávu a po celou dobu
su, kdy i on vezme za své.
K tomu všemu se přidal v ronás provázel déšť, což na Šuce 2007 svojí ničivou silou, všude v okolí
mavě bývalo už kdysi dávno také, ale tenosady, orkán Kiril. Zničil rozsáhlé lesní potokráte to jen podtrhlo můj nedobrý dojem
rosty a vše pak dovršila těžká lesní mechaz místa, které jsem vždy miloval. Cesta venizace, nasazená do zničených lesů k vydoucí od bývalé myslivny směrem do údolí
těžení dřeva. Jen těžko se z toho bude
Losenice, jež bývala lemovaná krásnou jeřábovou alejí, ale v padesátých letech
Šumava po mnoho a mnoho let dostávat
a mnohé se tak změní jednou provždy.
20. století nesmyslně osázená po obou
Nespásané a nesekané louky, mnohde
stranách pásem smrků československou
armádou (ze strategických důvodů v době
rozbrázděné těžkými pracovními stroji,
po nichž je zřejmě už nikdo neurovná,
studené války), dělá z celé osady nehezké
a navíc je ze všech stran pomalu, ale netemné místo a cestu téměř celou zakrývá.
Ty tam jsou krásné jeřáby, z nichž zůstala
zadržitelně pohlcuje les a je jen otázkou
času, kdy se Zlatá Studna stane podobným
jen trouchnivějící torza. Bývalá myslivna je
také jen stěží viditelná ve stromoví, které
místem jako Paště, Ebenwiesenhof,
ji obrůstá, a navíc je patrné, že budově
Wunderbach, Bärenstein a další, kam se
ale čtyřicet let nesmělo. Miluji stromy,
a jejímu okolí se nedostává takové údržby,
jakou by zasluhovala. Několik desítek
miluji lesy, miluji přírodu, ale myslím si,
kroků od myslivny dolů do losenického
že některá místa by se nemusela nechat
zarůst divokou vegetací, aby i návštěvníci
údolí je křižovatka turistických cest s roz-

Dvakrát jsem byl v loňském
roce na Šumavě a při každé
z jejích návštěv jsem musel
projít místo, kde jsem prožil nejkrásnější léta svého
života, svoje rané dětství.
Tím místem je dnes ji ž
téměř zaniklá osada Zlatá
Studna v lesích mezi Horskou
Kvildou a Churáňovem.
příštích generací viděli, na jak krásných
místech lidé po mnoho generací žili, pracovali zde, a co z toho po nesmyslných politických rozhodnutích zbylo.

Myslivna v létě 1949, foto R. Steun

Naše rodina se přistěhovala na Zlatou
Studnu jako první rodina česká, a zároveň
také jako úplně poslední, která na Zlatou
Studnu po válce přišla. Bylo to na jaře
roku 1949.
Můj otec Robert Steun tam získal místo
správce polesí u Městských lesů Kašperské Hory, které od konce druhé světové války zůstalo neobsazeno. Předešlý

Bývalá hospoda na Zlaté Studni čp.33,
foto archiv vydavatele

zdejší proslulé
sklárny. Ten v té
době obývala rodina lesního dělníka
Josefa Höflera. Jen
o pár kroků dál na
jih, u téže cesty,
stával krásný dům
čp. 30, ve kterém
bydlela další rodina lesního dělníka
Chalupa čp.30, zbořená v roce 1951, dnes jsou z ní patrné zbytky zdiva s
Josefa Hirsche.
při Kostelní cestě, foto R.Steun 1951
Dnes po oněch dosprávce Walter Geyer byl stejně jako
mech zůstaly jen těžko znatelné stopy a je
všechen lesní personál německé národjen otázkou času, kdy i ty zcela zaniknou.
nosti v roce 1945 vystěhován a polesí až do
Snad nejlépe jdou rozpoznat stopy po
příchodu mého otce spravoval vždy někdo
domě čp. 30, kde najdeme ještě zbytky
přímo z vedení městských lesů anebo
zdiva a po více než šedesáti letech v kopřisprávci okolních polesí. Čeští lesníci, čili
vách živořící rybízové keře, které byly svéhajní, už v té době na polesí byli a můj
ho času jediné toho druhu na Zlaté Studni.
otec přivedl spolu s celou rodinou ještě tři
Tam, kde stával panský dům, je už jen nělesní praktikanty, kteří nahrazovali chyběkolik málo terénních nerovností a tam, kde
jící hajné nejen zde, ale i v okolních polestávala hospoda, zbyla jen již zmiňovaná
sích. Byl to můj starší bratr Robert Steun
hromada zeminy zarostlá plevelem.
ml., který byl zapůjčen do Kvildy na lesnicKdyž už jsem ve výčtu objektů, které za
ký úsek Černá hora. Dalším byl Josef Krounašeho příchodu na Zlaté Studni stávaly,
pa z Berouna, který s námi sdílel společný
nesmím opomenout také jednu malou
osud po celý život a který měl na starosti
stavbičku, která stávala vpravo při Kostelúsek Ranklov, všemi nazývaný jen jako
ní cestě, jen několik málo kroků před panRankl. Posledním byl Kroupův spolužák
ským domem ve směru od hospody. Byla
z Berouna Zdeněk Vrba, který byl zapůjčen
to pec na pečení chleba, který si zde osadna Filipovu Huť a později do Kubovy Huti.
níci pekli sami, protože na nákup bylo odRobert Steun st. ale nepřišel tehdy do
sud všude daleko a zejména v zimě byla
oněch končin jako naprostý nováček. Sloucelá osada téměř odříznutá od světa. Jako
žil již ve dvacátých letech 20. století na
malý chlapec jsem ještě zažil pečení voňabývalém panství Zdíkov jako lesní adjunkt
vých bochníků pravého šumavského chlena úsecích Pláně, Kvilda a Bučina. Šumavu
ba, který nejen že se na povrchu krásně
i její lid v období mezi oběma světovými
dozlatova leskl, ale i jeho spodní moučná
válkami dobře poznal a z té doby znal
i Zlatou Studnu a pamatoval ještě mnohé
objekty, které tam kdysi stávaly.
V době našeho příchodu na Zlatou Studnu stávaly kromě naší myslivny čp. 27
v osadě ještě další tři domy. Všechny byly
tehdy ve vynikajícím stavu a byly obydlené
původními německými obyvateli, kteří
ještě tam mohli pobývat, protože městské
lesy neměly dostatek pracovních sil a vystěhování rodin německých lesních dělníků se tak oddalovalo.
Několik desítek metrů u cesty pod myslivnou, tam kde je dnes turistický rozcestník, stávala hospoda čp. 33, která byla
od konce války zavřená, ale žila v ní rodina
lesního dělníka Franze Enzmanna. Od tohoto stavení jižněji, při Kostelní cestě,
stával po její levé straně ve směru do Horské Kvildy krásný dřevěný dvorec se zvoničkou čp. 11, nazývaný také „Panský
dům“, neboť v minulosti patřil majitelům
Dům majitele sklárny čp. 11,
foto archiv vydavatele

Podzim na Zlaté Studni - současnost

strana byla moc vábná. Každému velice
chutnal, jenom mně ne, protože se do něho dával fenykl, který mně jedinému vadil,
ale nakonec mi nic jiného nezbývalo, než
jej jíst také, a kdyby mi někdo dnes takový
nabídl, určitě bych se do něj s chutí pustil.
Chléb pekl většinou pan Höfler. Pekařem
nebyl, celý život pracoval v lese, ale uměl
to a navíc uměl i pec obsluhovat a udržoval ji. Peklo se většinou ve středu z toho,
co si kdo přinesl, a od toho bylo také
odvislé, kolik bochníků se upeklo. Chléb
vydržel dobrý až do dalšího pečení.
Myslivna čp. 27, do které jsme se přistěhovali, byla postavena městem Kašperské
Hory v polovině 19. století na místě staré,
svému účelu již nevyhovující myslivny
z 18. století. Stávala u ní i velká stodola
a u vjezdu do dvora stával na pravé straně
krásný a prostorný dřevěný altán, zakrytý
šindelovou střechou. U altánu rostl téměř
modře kvetoucí šeřík, jediný šeřík v celém
širém okolí. Za altánem, naproti vchodu do
myslivny, byla živým smrčkovým plotem
obehnaná zahrada. Mezi smrčky se tyčily
vždy asi tak po 15 m vzrostlé jeřáby. V zahradě bývaly záhonky, na kterých se dařilo
pouze některé kořenové zelenině a zejména tuřínu. Mezi záhonky a altánem byla
v zahradě velice hezky vytvořená skalka,
na níž stával věrný model hradu Kašperku,
který tam už ale za nás nebyl. Ten byl hned
po vystěhování W. Geyera převezen kašperskohorskými radními k myslivně na
Bílém Potoce, kam jsme jej chodívali obdivovat. Přestože skalka zůstala bez hradu, rodiče ji udržovali pro případ, kdyby
město rozhodlo o navrácení modelu na
jeho původní místo, což se ale nestalo. Na
konci zahrady býval malý rybník, do kterého přitékala přepadová voda z kamenného
koryta, které bývalo v hospodářské části
myslivny, kde byly stáje, chlévy a kurníky.
Rybník sloužil také jako napajedlo dobytka. V půdních prostorách byl pak velice
pěkný a velký holubník. Na svojí dobu byla
myslivna skutečně honosným sídlem s vynikajícím vybavením. Hospodářská a obytná část tvořily jednolitý celek spojený
dlouhou chodbou, ze které se dalo vstoupit do všech prostorů. Myslivna měla dva
velké pokoje, tři menší, velkou kuchyni,
spižírnu, prádelnu a záchod. Pod kuchyní
byl prostorný sklep a pod střechou obrovské půdní prostory. Komíny byly upravené
tak, že mohly sloužit i jako udírny a přístup do nich byl také z chodby…
(pokračování příště)

n Eduard Steun
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