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ÚVOD

„…poznáte, že jste vkročili do nějaké, skoro by se dalo říci jiné země, kde 
vládnou jiné mravy, jiný lid, kde roste jiná tráva a rostou jiné ryby a če-
puje se jiné pivo…“ (Ota Pavel, obdivovatel štěstí).

Já se sice snažím oblast mezi Třeboní a Novohradskými horami dů-
kladně poznat už hodně dlouho, ale s postupem času se ujišťuji: 
vím, že nic nevím. Důkladně poznat osídlený kousek české země 
je nad síly kohokoliv. Každá obec, osada, domek mají svou minu-
lost, každý člověk je jiný – celek dává dohromady nějaký obrázek, 
jehož barvy sice neúprosně stárnou, mění se a jsou nahrazovány 
novými, ale plocha ohraničená rámem zůstává. Specializované tu-
ristické příručky jsou buď povrchní, všímají si jen míst atraktivních 
a všeobecně známých, nebo naopak ve snaze o co nejlepší popis 
detailu a podání co největšího množství faktů jsou oficiální, ústí 
v suchá data.

Najít pro knihu o malých lidských sídlištích objektivní zlatou 
střední cestu, která by vyhovovala všem, to se zcela jistě nedá. Vždy 
bude něco chybět, téměř vždy se vloudí nějaký omyl. Ne všichni čte-
náři dokáží jako chodci či cyklisté polykat desítky kilometrů a při-
tom mít ještě dostatek duševní energie na vnímání místních zajíma-
vostí. Podle běžného pohledu na silnice je možné s jistotou konsta-
tovat, že daleko největší část lidí cestuje v motorových vozidlech. 
Mimo lidí pohodlných jsou také mnozí lidé hendikepovaní zdravot-
ním stavem, věkem, financemi a jinak, proto nemohou známé i ne-
známé oblasti osobně navštívit a prohlédnout si je zblízka, přesto 
hledají informace, které jim alespoň prostřednictvím liter obrázky 
různých neznámých krajů přiblíží. Proto není záměrem tohoto 
díla určovat čtenáři nějaké speciální prohlídkové trasy, suplovat 
cestovní kanceláře. Ne každému také vyhovuje vodění za ručičku 
a omezování ročním obdobím, časem (J. Werich: Čas vymysleli lidé, 

Základní literatura a prameny 232
Zeměpisný rejstřík 234
Srovnávací tabulka zeměpisných názvů,	

používaných do roku 1918 (1920) 240
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dou snaží vnitrozemského návštěvníka přesvědčit o tom, že dál, na 
jihu a jihovýchodě, je stále nevlídné polodivoké pohraničí, vzdu-
choprázdno. K otevření těchto nabarvených a vyleštěných ventilů 
by proto mělo napomoci i toto skromné dílo, které nebylo psáno 
podle žádných přesných odborných pravidel pro požírače dat, ale 
volně, nepříliš oficiálně, tak, aby i při povrchním zájmu o regio-
nální zeměpis a dějepis si čtenář udělal jistou představu o tomto 
krajia jeho obyvatelích.

Základem této knihy jsou informace o lidských sídlištích, měs-
tech, vesnicích, osadách, které v oblasti jsou, i o těch, které neměly 
to štěstí přežít do současnosti. Aby v kraji lidé mohli žít a mohli 
dosáhnout určitého blahobytu, museli respektovat jak přírodu, tak 
technický vývoj, přijímat informace z ostatních oblastí, učit se, usi-
lovně pracovat a využívat dostupné suroviny.

Pokus seskupit popisovaná lidská sídliště podle nějakých kritérií 
ztroskotal na zjištění podobném tomu, že jablka a hrušky se dost 
dobře nedají dohromady sčítat. Každá osada je jiná, každá má jinou 
tvář, jiné rodné číslo, jiný otisk prstů. Neuniformní vzhled českého 
venkova je jednou z jeho předností, která ovšem není tak samo-
zřejmá, jak se na první pohled jeví. Byly totiž také určité představy 
o tom, že by staré vesnické domy měly zmizet, měly být srovnány 
se zemí, aby přibyla zemědělská půda. Ostatně asanace mnohých 
svérázných městských čtvrtí a výstavba panelových bludišť byly ur-
čitým příkladem. Naštěstí je venkov vždy až v nejtemnějším pozadí 
zájmu každé vlády, každého státního rozpočtu, takže násilná urba-
nizace se nekonala, venkovské dílo předků zůstalo z větší části ještě 
zachováno.

Lidé na venkově museli svá sídla, skromný majetek, zásoby i ho- 
lé životy bránit před lupiči a především před bezcitnými vojáky růz-
ných armád. Kapitoly o tom, co války přinášely civilnímu obyvatel-
stvu, jsou tedy doplňkem představ o krutých válečných dobách.

Kdo přemýšlí o lidském díle, musí si položit otázku: Jak ti lidé 
tenkrát mohli žít, pracovat a přetvářet krajinu, když neměli k dispo-
zici bagry, nákladní auta, traktory, motorové pily atd.? Jaké asi  
měli problémy s pořízením oděvu? Jak překonávali vzdálenosti? 
I na takové otázky se pokouší stručně odpovědět část, která připo-
míná vývoj průmyslu, zemědělství a řemesel.

aby věděli odkdy dokdy a co za to.), český čtenář je určitě natolik 
inteligentní, že si dokáže vybrat sám podle svých možností a scho- 
pností.

Ve 20. letech 20. století se vlastenecky aktivní vesničtí učitelé 
a kronikáři pokusili tuto jihočeskou oblast přiblížit světu podrob-
něji. Nadšení brzy opadlo, ale jiskřička nápadu se zcela neztratila a po 
čase dopadla i ke mně. A tak už několik desetiletí bloudím po kra-
jině historicky, průmyslově i zemědělsky nepříliš výrazné a známé, 
prohlížím vesnice a čas od času uvažuji o tom, jak i to docela malé 
a obyčejné přiblížit světu.

Oblast, kterou bych rád představil, byla před okolním světem 
od jihu chráněna odvěkou přirozenou pevnou hradbou – Novo-
hradskými horami, na východě těžko prostupnými lesy a močály, 
na severu a západě městy Třeboň a České Budějovice a bažinatým 
povodím řeky Stropnice. Taková ochrana byla dobrá v dobách, 
kdy turistika byla záležitostí hladových vojsk, brodících se blátem 
od hradu k hradu, od města k městu, od vesnice k vesnici, ale je 
jaksi zbytečná v době, kdy vyspělá technika přenesla válečné akce 
úplně jinam. Obavy z krutých cizinců už jistou dobu nejsou na 
místě, dnes místo bezohledných zablácených a zaprášených vojáků 
přijíždějí do jižních Čech lidé z vnitrozemí i z ciziny především 
proto, aby našli zdravé kulturní prostředí a pohodu. To je jeden 
z hlavních důvodů, proč by se tedy měla velkým průmyslem nepo-
rušená jižní část roviny třeboňské a Novohradsko ještě více světu 
pootevřít.

S horami, řekami ani městy se nepohne, dají se však zvednout 
hraniční závory a otevřít městské brány. Na jihu už sice hranice 
Evropské Unie prakticky zmizela, ale zhýčkaný Západoevropan 
nemá příliš vyvinutý smysl pro přecpané české kempy, raději své 
šťastně získané velké peníze utrácí u moře nebo na velehorských 
sjezdovkách. Takže nejspolehlivějším zdrojem návštěvníků českého 
jihu zůstává poctivé české vnitrozemí v čele s Prahou. Nyní záleží 
na tom, jestli Češi a Moravané zjistí, že i jižně od Třeboně leží kraj 
příjemný, vhodný k odpočinku aktivnímu i neaktivnímu, kraj, je-
hož rozmanité malé osady mají zajímavou minulost i současnost. 
Znamená to ovšem překonat dva kohoutky, Třeboň a České Budě-
jovice, které se svými atrakcemi, dokonalými službami i propagan-
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pak získali Rožmberkové, kteří jižní část Třeboňské pánve i Novo-
hradsko vlastnili až do počátku 17. století (pouze Chlum s okolím 
získali v roce 1508 Krajířové z Krajku). Teprve příchodem Buquoye 
v roce 1620 se Novohradsko oddělilo a po roce 1848, když územní 
správu od vrchnostenských panství a měst převzal stát, se stalo 
součástí kaplického okresu, zatímco severnější část oblasti zůstala 
u Třeboně, západní část (Olešnice, Petříkov, Těšínov) byla připo-
jena k Budějovicím. K další územní změně došlo v roce 1920, kdy 
k třeboňskému a kaplickému okresu bylo přiřazeno jedenáct dolno-
rakouských obcí (Vitorazsko). Po německé okupaci byly tyto obce 
vráceny Rakousku a většina obcí Novohradska se jako Sudety stala 
součástí Německé říše. V roce 1945 se hranice státu i okresů vrátily 
tam, kde byly před rokem 1938. Po změně režimu v roce 1948 byly 
osvědčené, téměř sto let staré politické okresy zrušeny a vytvořeny 
okresy menší. Nově byl vytvořen okres Trhové Sviny, jehož součástí 
se staly nejen obce jižní části bývalého budějovického okresu a No-
vohradsko, ale i některé obce okresu třeboňského. Po další reorgani-
zaci v roce 1960 byla oblast opět rozdělena, byly zrušeny oba okresy, 
trhosvinenský okres byl připojen k okresu České Budějovice, třeboň-
ský byl připojen k okresu Jindřichův Hradec.

Předchozí odstavec je zřejmě trochu delší, snad nepochopitelný, 
nezajímavý a nudný? A to v něm ještě chybí reorganizace státní správy 
z roku 2002. Kdo potřebuje všechny ty administrativní hranice? Ně-
jaký rakouský učitel po vstupu země do Evropské Unie vymazal na 
mapě hranice všech států a chystal se oznámit, že Unie je jedna země 
bez vnitřních hranic. Zřejmě dobu předběhl, a na dlouho. Já jsem se 
těšil (předčasně) na zrušení okresních úřadů a zřízení krajů. Byrokra-
cie je nezničitelná. Místo jednoho okresního úřadu jsou tři jiné.

zázraky

Stál jsem tiše na úzké lesní cestě několik desítek metrů od státní hra-
nice a přepadaly mě podivné nálady. Musel jsem se štípnout do tváře, 
jestli to pořád není ten zoufalý sen, který jsem předlouhá léta snil.

Na obličeji, ztuhlém mrazem, jsem ucítil bolestivé štípnutí. Ko-
lem mne byl mlčenlivý zimní les, nikde jsem neviděl ostnaté dráty 

nesmazané	hranice

Je nějakou mou vrozenou vlastností, že nemám rád jakékoliv ome-
zování, škatulkování, administrativu. Patřím k podvratným živlům, 
co chtějí všechny hranice a omezení vymazat. Vždy se zaraduji, když 
ke mně přilétne zprávička o tom, že budou odstraněny nějaké hra-
nice, ale brzy jsem zklamán, protože okamžitě někdo vytvoří jiné. 
Došel jsem k závěru, že radost z větší svobody bude vždy před-
časná, pokud budou politici. Je to vlastně logické, bez ohraniče-
ného území a bez poslušných lidiček není čemu vládnout. Velikosti 
panství a množství poddaných vždy byla úměrná feudálova moc. 
Každá duše patřila nějakému pánovi.

Hranice musí být jasná i v současnosti – každý pejsek si své 
území označkuje. Lidé nejsou lepší. Sotva někomu spadne panství 
do klína, už pán a jeho knechti s neviditelně zvednutýma nožkama 
značkují patníky. Tady je Krakonošovo, tady Trautenberkovo! Po-
řádek musí být! Každý poddaný musí mít svého pána, každý ob-
čan svého politika a úředníka… Nebo je to v praxi obráceně? Kdo 
vlastně koho živí?

Jak je to s historií hranic tohoto kraje, jehož neznámé maličké 
osady nejsou o mnoho méně zajímavé než městečka a vesničky 
střediskové?

Nejdříve zde byly nízké, ale klimaticky drsné hory i bažinaté či 
písčité roviny, nezkrocené řeky a potoky, husté pralesy i nažloutlé 
pouště. Nevlídná krajina, jíž se lidé, dávní předci, Římané, Keltové, 
Markomané, Kvádi atd. vyhýbali. Teprve nepříliš početní slovanští  
Doudlebané v jižních Čechách nesměle zakotvili. Prvním majitelem 
území mezi řekami Lužnice a Stropnice byl zřejmě klášter ve Zwettlu 
(Světlé), ale jeho majetek, části českého území, postupně přecházel 
do rukou Kuenringů, mocného rakouského rodu. To se českým pa-
novníkům přestalo líbit poté, když kvůli prohraným potyčkám ztra- 
tili větší část Novohradských hor. Král Přemysl Otakar I. zabránil  
Kuenringům v dalším průniku nahoru do Čech tím, že velkou část 
jižních Čech dal do správy Vítkovi z Prčic. Vítkovi synové území od 
světelského kláštera vykoupili. Kuenringové, kteří si ve Weitře po-
stavili nové sídlo, potom už na sever rozšiřovat své panství nemohli. 
Hranici tvořily řeky Dračice a Lužnice a Novohradské hory. Panství  
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těných plotů, například do Českých Velenic, ale na nějaké dlouhé 
a podrobné rozhlížení nebyl čas. Zastavení mimo obec bylo zaká-
záno dopravní značkou, hlídkám na věžích nesmělo uniknout ani 
jedno vozidlo, v lese byl totiž každý živý i neživý předmět podezřelý.  
Česká statistika uvádí stovky mrtvých. Zastavit v obci? Kolika lidem 
se asi ještě dnes při pohledu z okna na neznámého člověka automa-
ticky natahuje ruka po telefonu? Kolika lesníkům se zasteskne po 
dobách, kdy za nahlášení zbloudilého houbaře fasovali hodinky? 
Oddíly mladých strážců hranic také věděly, co je jejich pionýrská 
povinnost.

Netoužil jsem jen se volně pohybovat po rodné zemi, ale nahléd-
nout také za silnou červenobílou železnou závoru, zabudovanou 
v masivním betonovém bloku, která oddělovala tábor míru a socia-
lismu od ostatního světa. Za ní se nikdo bez cestovního pasu, víza, 
výjezdní doložky, deviz, celního prohlášení, a bůhví čeho ještě ne-
dostal. Před rokem 1989 se mi nikdy vdechnout vzduch za jižní hra-
nicí nepodařilo. Od roku 1980 jsem pravidelně, celkem devětkrát, 
koncem ledna otvíral těžké dveře Státní banky, abych předal žádost 
o devizový příslib. Odpovědi jsem se nikdy nedočkal – má žádost 
nebyla ani jednou kladně vyřízena. Vstupu do banky vždy předchá-
zelo doporučení asi šestnácti prověřených funkcionářů, které jsem 
svou cestovatelskou touhou předtím zaměstnal. Vedoucí praco-
viště, náměstci ředitele, ředitel, kádrové oddělení, závodní výbor 
ROH, závodní výbor strany, oddělení zvláštních úkolů, národní vý-
bor, vojenská správa atd. rozhodovali o tom, jestli jen mou žádost, 
orazítkovaný formulář, banka vůbec přijme. A banka? Počty devizo-
vých přídělů v okrese se daly lehce spočítat. Můj kádrový profil ne-
stačil. Protekce nebyla. 

Razítko toho „zvláštního“ oddělení zvláštních úkolů, jehož sídlo  
jsem vůbec neznal, prý bylo nejdůležitější. Ještě nyní se mi před 
očima zjevuje nažloutlý cyklostylovaný dotazník: S kým se v zahra-
ničí setkáte? Kdy? Kde? Proč? O čem budete mluvit? Jak dlouho? Co 
tam vezete? Co povezete zpět? Podepište prohlášení, že do 24 ho-
din po návratu podáte zprávu o průběhu jednání…

Pro člověka, který netoužil po ničem jiném, než jen nahlédnout 
do takového světa, kde nebylo vše naplánováno podle „moudrých“ 
mužů z jisté velké budovy na pražském vltavském nábřeží, jedna 

ani španělské jezdce. I po patnácti letech od přestřižení prvního 
ostnatého drátu považuji za neskutečný zázrak to, že jsem tam 
mohl hluboko v lese, v kdysi nepřístupném území, svobodně stát. 
Nenarodil jsem se vlastně před patnácti lety, ve chvíli, kdy se zřítila 
drátěná opona? Ano, i ne. Musím přiznat že během absolvování 
šestikilometrové cesty jsem několikrát reflexivně zaostřil zrak mezi 
stromy, jestli na mě někde za krmelcem nebo hranicí polen nečeká 
pohraničník s červeným terčíkem v ruce nebo za mnou neběží 
statný vlčák. Duševní deformace? Jistě, jedna z bezpočtu bázní, ji-
miž je velká část několika generací poznamenána. 

Vždy jsem býval nesmírně šťastný, když jsem vlakem absolvoval 
kus cesty z Českých Budějovic směrem na České Velenice a hlídka 
Pohraniční stráže mě nekontrolovala, nechtěla vědět, kam jedu, ne-
požadovala občanku. K hranicím to bylo ještě dobrých pětadvacet 
až pětatřicet kilometrů.

Pokud je kontrolovaný člověk držitelem občanského průkazu, 
je taková kontrola nepříjemná, ale dá se přežít bez mimořádných 
problémů a strachu. Co však má dělat člověk, když je mu čtrnáct 
let, osobní průkaz nemá, ale do školy už chodí – denně dojíždí vla-
kem? Nesmírně přísné a důležité bývaly ty pohledy dvojic vysokých 
mužů oblečených v jezdeckých kalhotách, zrcadlově naleštěných 
vysokých kožených botách, se zelenou brigadýrkou jakoby zfor-
movanou á la sturmbannfürer SS a s koltem zavěšeným proklatě 
nízko. 50. léta 20. století označila potomky politicky nejspolehli-
vějších proletářů či tatranských bačů křiklavě zelenou barvou a dala 
jim pocit neomezené moci. Zadrženému školáčkovi nepomáhala 
žádná ústní vysvětlování, ani průkazky na vlak a autobus. „Já vás 
přinutím k pláči,“ volával Haškův poručík Dub. Sebevědomým Du-
bům s odznaky psa se to někdy téměř podařilo. Nakonec důkladná 
kontrola žákovské knížky osvobozovala, přesvědčila o tom, že ne-
jsem americký agent, ani nechci opustit socialistický ráj. Zábava 
k popukání? Hlídky se však střídaly. Snad proto si nepamatovaly, 
koho při minulé službě kontrolovaly, takže se výhrůžky zadržením 
opakovaly a opakovaly.

O co více byl příhraniční pás území Vitorazska a Novohradska 
nepřístupnou třináctou komnatou, o to více mě lákal. Bylo sice 
možné při absolvování jedné kontroly za druhou jezdit podél drá-



14 15

aby bylo možné upevnit moc jedné strany. Může si ten, kdo ničí 
lidské dílo a neváží si lidské práce, vážit lidí včetně sebe? Po roce 
1951 mohli v některých příhraničních osadách bydlet jen ti spoleh-
liví, spolehlivější, nejspolehlivější, jinde měli smůlu i oni, celé obce 
musely být bez obyvatel. Vesničky samozřejmě neničili pohranič-
níci sami. Když se horlivě buduje socialismus, tak je všude naléhavě 
zapotřebí přemnoho levného stavebního materiálu. Tělo zastřele-
ného Františka Faktora z Vyšného ovšem hrdinové v zelených uni-
formách táhli přes hraniční čáru sami. Letos by mu bylo 55 let.

Svoboda, stejně jako demokracie, je však pojem hodně relativní. 
Člověk zřejmě potřebuje vládnout a být ovládán, týrat někoho, i být 
týrán. Idealisté mysleli, že v roce 1989 nesvoboda definitivně skončila, 
proto žasnou nad tím, že se objevila nesvoboda jiná, dobrovolná, 
nenadiktovaná. Jaká je to svoboda, být otrokem času a peněz?

otázka hloupější než druhá. Formulář byl ozdobou pracoviště, až 
zmizel. Kolik lidí asi naivně podepsalo?

Jsou lidé, kteří všude hovoří o zázraku zvaném internet, jiní za 
vrchol pokroku vydávají mobilní telefon. Ti, kdo zažili dobu rušení 
rozhlasového vysílání, magnetofony na telefonních ústřednách 
a povinnost evidovat na bezpečnosti cyklostylové přístroje (staré 
lihové kopírky), musí tak jako já považovat za největší zázrak svo-
bodný volný pohyb po celé zemi.

Jak by, při trošce střídmé fantazie, pravděpodobně vypadal po-
krok při zadrátované hranici? Počítače i mobily by asi byly na pří-
děl. Čekací doba tři až pět let. Všechny hovory by kontrolovala 
jedna státní operátorská organizace. Internet by mohly používat 
jen socialistické organizace při vnitřním styku. Omezené jednorá-
zové připojení na vybrané a nezávadné zahraniční servery by se asi 
podobalo už výše popsané cestě do zahraničí, po doporučení asi 
tak devatenácti institucí by je povolovala správa spojů.

Nebyl to zázrak, když po 4. prosinci 1989 zmizela na rakouské 
hranici ta silná červenobíle nabarvená roura a bylo možné dostat se na 
druhou stranu, jen s cestovním pasem? Že nyní stačí jen občanka? 
To už je nadstandard, o kterém v březnu 1985 určitě ani nesnil ten 
neznámý optimista, pacient lázeňského sanatoria, který mě tehdy 
v restauraci Daskabát nadšeně přesvědčoval o tom, že s novým mla-
dým sovětským šéfem Gorbačovem (tehdy 56 let) zavane z východu 
svěží vítr.

Nyní mnozí lidé neradi slyší o změnách, k nimž došlo. Jiní jsou 
schopni tvrdit, že 10. prosinec 1989, kdy začalo odstraňování hra-
ničních zátarasů, je už středověk, i Pohraniční stráž je už dávno ne-
známou minulostí. Určitě se brzy objeví lidé, pokud už se neobje-
vili, kteří budou tvrdit, že žádné totality nebyly, že to jsou výmluvy 
lidí neschopných obstát v moderním světě. Bohužel zkušenosti ne-
lze zlikvidovat.

Stál jsem uprostřed lesa, v místě, kde kdysi bývala osada Jedlice, 
mohl jsem se sice svobodně nadechnout, ale ani při nejlepší vůli 
nešlo z podvědomí vyhnat myšlenku, že to je sen.

Křižovatka lesních cest. O mnoho víc toho nezůstalo z obcí Mý-
tiny, Veveří a dalších. Obytné domy, v nichž by mohlo bydlet, re-
kreovat se, tisíce lidí, zmizely ze zemského povrchu jen proto, 
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ZÁZRAKY PŘED JIŽNÍ HRANICÍ

pohled	z	novohradských	hor	
do měst a vesnic v jižní části	
roviny třeboňské

Prvními majiteli území vymezeného přibližně městy Třeboň, Chlum, 
České Velenice a Horní Stropnice byli cisterciáci ze světelského 
kláštera, který opodál svého hradu založil Hadmar z Kuenringu.

V té době bylo území na sever od Novohradských hor osídleno 
velmi slabě, lidé se do něj dostávali jen po úzkých stezkách, při-
čemž se museli vyhýbat nejen řekám, horám a pralesům, ale také 
rozsáhlým bažinám a rašeliništím.

Cmundská stezka vedla od Gmündu ke Stráži, vyhýbala se mo-
čálům u Třeboně a mířila na Soběslav a Prahu. Další stezka od jihu 
k severu vedla od hradu Vitoraz k Novým Hradům a podél řeky 
Stropnice do Doudleb. Tato stezka patřila k nejbezpečnějším v ob-
lasti. Ze západu na východ protínala území Cikánská stezka, která 
vedla z Doudleb ke Lhotě, Lipnici, k brodu přes Lužnici u Such-
dola, dále na Chlum, Landštejn, a potom bylo možné dostat se po 
ní na Moravu a do Uher.

České území dosahovalo až k hornímu toku řeky Lužnice, u které 
stál už v 9. století starý hrad Vitoraz (Altweitra). Protože jeho maji-
telé Kuenringové projevili zájem připojit tuto část českého území 
k Rakousku, vydal se je bránit kníže Soběslav II. Český panovník 
je však prohrál, a proto se hranice natrvalo posunula na sever, na 
hřbety Novohradských hor. Tím se celé Vitorazsko dostalo k Dolním 
Rakousům. Osady na českém území potom získali Vítkové z Prčic, 
kteří zde později vytvořili především panství novohradské a panství 
třeboňské.
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Ke vzniku nových osad nedocházelo v českých zemích jednotně. 
Bylo tomu vždy, když nastaly vhodné hospodářské poměry, přičemž 
období zakládání osad trvala někdy krátce, jindy celá staletí.

První skutečné vesnice na českém území začaly vznikat někdy 
v 6.–9. století, se zanikáním rodového zřízení. Z vesnic rodových se 
postupně stávaly vesnice sousedské, v nichž už osadníci nepatřili 
k jednomu rodu. Osadě se říkalo „sedlo“ nebo „ves“ (slovo ves zna-
menalo „všichni“). Nejstarší osady vznikaly kolem příbytku (dvora) 
náčelníka rodu – starosty. Z náčelníků se stávali nejdříve zemani, 
po dalším zbohatnutí statkáři, kteří získávali stále více půdy a ma-
jetku a z ostatních obyvatel udělali dlužníky a poddané, kteří za ně 
museli pracovat. Vesnic bylo sice hodně, ale byly malé, měly kolem 
deseti usedlíků. 

Tím, že v Čechách žilo velmi málo obyvatel, vznikal ve 12. století 
přetlak ze západních zemí, kde už hustota obyvatelstva začínala 
být mnohem vyšší. V té době už se dostala do plného proudu ko-
lonizace. Nové vesnice vyměřoval úředník – lokátor, který obyčejně 
určil půdorys osady i cenu jednotlivých pozemků. Základní výmě-
rou pro jednoho osedlého byl jeden lán (asi 18 ha). Tyto osady už 
byly větší, měly kolem dvaceti statků a většinou tvořily „okrouh-
lice“ – štíty budov směřovaly na náves s rybníkem, vzadu byly dvory 
a hospodářské budovy. Vesnice byly takto postavené také z obran-
ných důvodů, byly ukryté mezi stromy, v mírných údolích, přičemž 
hlavní cesta vedla zcela mimo obec.

České obyvatelstvo nejdříve řídce kolonizovalo nižší úrodnější 
vnitrozemské oblasti poblíž vodních toků, ale pohraniční hornaté 
hvozdy zůstávaly prázdné. Čeští panovníci toužili při zakládání no-
vých center především napodobit německá města, proto začali do 
země povolávat cizince. Ti se přitom také usazovali i v doposud ne-
obydlených příhraničních oblastech. Přicházející Němci stavěli po-
horské vesnice trochu jinak, než bylo v českém vnitrozemí obvyklé. 
Několik větších budov tvořilo hustě obydlený střed osady, ostatní 
domy byly roztroušené podél potoků, daleko od sebe.

Husitské války vesnicím více ublížily než pomohly. Po vypálení 
vesnických dvorů zmizelo velké množství drobných venkovských 
šlechticů, z nichž se stali „dvořáci“ (svobodníci, kteří nebyli šlech-
tici ani poddaní). Byla ochromena činnost klášterů, které bývaly 
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V druhé polovině 18. století se objevily první názory, že panské 
velkostatky nejsou vždy jen ku prospěchu země, protože brání roz-
voji průmyslu a vzdělání a zvyšují nezaměstnanost a bídu. Proto 
začalo rozdělování některých královských i šlechtických statků, 
přičemž kolem odlehlých dvorů vznikaly nové vesnice. Poskytnutí 
půdy co největšímu množství lidí bylo také záměrem pozemkových 
reforem v letech 1848 a 1919.

Na počátku 20. století sice nastal prudký rozvoj českého ven-
kova, ale vesnice tragicky doplatily na politický převrat roku 1948. 
Intenzivní vylidňování nastalo už po roce 1945 a dosud se nezasta-
vilo. Jen malý počet vesnic má více obyvatel než na počátku 20. sto-
letí. Některé vesnice sice přežívají v naději na lepší budoucnost, 
většina ale živoří jako historické památky. Bez převahy stálých used-
líků, kteří by v místě bydliště měli možnost obživy a mohli prak-
ticky rozhodovat o záležitostech svých a celého katastru osady, by 
se vesnice změnily na netradicionální venkovská sídliště pouhých 
individuálních majitelů budov.

SUCHDOLSKO

Zajímavá jihovýchodní část rovinaté Třeboňské pánve bývala ve 
vzdálené minulosti na okraji zájmu zemědělského lidu. Pokud poz-
ději vešla širší veřejnosti ve větší známost, tak to bylo především 
jako horký politický problém zvaný „Vitorazsko“.

Písčitá suchá půda, střídající se s kyselými rašeliništními močály, 
skálami a nepropustným jílem, není příliš vhodná k zemědělskému 
obdělávání, a proto ve středověku panské velkostatky o oblast neje-
vily zvláštní zájem. O vesnice, které tady přesto vznikaly při dálko-
vých stezkách, se podělili pánové z Bystřice, Třeboně, Nových Hradů 
i Weitry.

Zemská hranice mezi územím českým a dolnorakouským vedla 
od Najdorfu po řece Dračici ke Klikovu, k soutoku s Lužnicí, po-
tom po Lužnici kolem Suchdola k Tušti, po potoce k Hranicím 

materiální i duchovní oporou venkovského lidu. Kvůli bídě a dal-
šímu utrpení začali být lidé ještě více závislí na vysokém panstvu, 
což nemohlo vést k ničemu jinému než k utužení poddanství. Po hu-
sitských válkách se také začal měnit šlechtický život, páni opouštěli 
kamenné hrady na skalách a sestupovali do zámků v poddanských 
osadách, z rytířů se stávali statkáři, kteří se místo rytířských turnajů 
a válčení začínali stále více zaměřovat na podnikání v zemědělství, 
rybářství, železářství, sklářství, hornictví, alchymii atd. Nejjistějším 
zdrojem příjmů pro šlechtu i panovníka však byli poddaní.

Poddaný jednotlivec by byl proti politické a hospodářské moci 
panstva zcela bezmocný, kdyby jeho jistou oporou nebyla obec, je-
jímž prostřednictvím mohl částečně ovlivňovat svůj osud. Poddaní, 
sedláci a chalupníci byli řádnými příslušníky obce a mohli rozhodo-
vat o jejích záležitostech. Ostatní lidé z vesnice nemohli do obecních 
záležitostí zasahovat. V čele vesnice stál rychtář, jenž měl řadu povin-
ností: musel posílat poddané do práce na velkostatek, musel prodá-
vat pivo a kořalku a chovat plemenná zvířata (býka, kance, berana). 
Někdy patřila k jeho povinnosti i vojenská pomoc pánovi. Naopak 
byl osvobozen od roboty a od daní. Funkce rychtáře byla nejdříve dě-
dičná, od poloviny 17. století byl rychtář často volen osedlými obce.

Katastrofálně byly vesnice postiženy třicetiletou válkou. Třeboň-
sko, Vitorazsko a Novohradsko patřily k nejpostiženějším oblastem 
v Čechách. Mnoho měst a vesnic bylo vypáleno a zcela vylidněno. 
Po válce byly dlouho znovu osidlovány staré vesnice, nové vznikaly 
jen ojediněle. Značně se přitom měnilo národnostní složení obyva-
telstva. Bylo to způsobeno příchodem cizí šlechty, která přinesla do 
země nejen nové šlechtické tituly (kníže, hrabě, baron – svobodný 
pán), ale i cizí úředníky, řemeslníky a další lidi, a tím i nové zvyky, 
nové pracovní metody, dokonalejší nástroje, nové plodiny a od-
růdy, vyšlechtěná užitková zvířata atd.

V malých vesnicích ovšem nehrála národnost první roli, tam měli 
všichni stejné starosti i slasti, při nebezpečí se museli na sebe vzá-
jemně spoléhat, pomáhat si. Nejdůležitějším obecním jednáním byl 
„výroční soud“, při němž se za přítomnosti všech hospodářů a pan-
ského úředníka zapisovaly všechny majetkové změny a jednalo se 
jak o majetku obce, tak i o kostelním jmění a o penězích sirotčích, 
uložených na obci nebo na zámku.
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a dál po silnici k Nakolicím, kde se napojovala na současnou státní 
hranici.

Lidé ve větším počtu začali na Suchdolsko přicházet a usazo- 
vat se až po třicetileté válce, když se zde v souvislosti s výrobou 
železa a skla začalo ve velkém kácet dřevo na topení v železárnách 
a sklárnách. Vesnice založené v tomto období už nevznikaly z vůle 
panských úředníků, kvůli zúrodňování půdy, ale téměř přirozeným 
způsobem z osad lesních dělníků, havířů, hamerníků, sklářů a hrn-
čířů. Obdělávání půdy se stalo vedlejší, převážně jen nouzovou zá-
ležitostí. Přírodní podmínky, pozdější doba zakládání osad a vliv 
stavebních stylů přicházejících z Rakous jsou zřejmě příčinou toho, 
že venkovská zástavba v tomto území se liší od klasických jihočes-
kých vesnic založených ve středověku. Zemědělské usedlosti se zde 
už nemusely skrývat před prázdnými žaludky ozbrojených uživatelů 
hlavních cest, proto se bojácně nechoulí mezi stromy v údolích, ko-
lem útulných návsí s rybníčky, ale jsou volně rozptýlené po široké 
krajině. Domky postupně usazených dělníků a řemeslníků jsou také 
postaveny hlavně podél cest a poblíž železničních stanic.

Jako malé střípky rozbitého zrcátka se v drsné oblasti náhle za-
lesknou světově znějící názvy několika osad. Na duševní choroby 
autorů turistických příruček mohli kdysi lehce pomyslet neinfor-
movaní čtenáři, když jim bez jakéhokoliv vysvětlení doporučovali 
cestu z Tušti do Klikova (3 km) přes New York a Paříž. K pocitu, že 
se tady sešel celý svět, může ještě přispět fakt, že je zde možné na-
razit na osady Velký London, Malý London, Bosnu a Benátky.

Zato osady Tři Facky a Žabárna mají obyčejné české srozumi-
telné názvy.

Po roce 1948 Suchdolsko téměř vymizelo ze všech turistických 
map a průvodců, bez propustky se do pohraničí nesmělo. Turista 
zde byl ztracen i později, koncem 50. let, kdy vše bylo tajné, smě-
rová či informační tabule vzácností.

V poslední pragmatické době, kdy po čtyřech desetiletích netrž-
ního „poroučení větru a dešti“ končí v této oblasti intenzivní obdě-
lávání půdy, dostává krajina další „nejihočeský“ vzhled. Dlouhé 
ploty kolem vyprahlých pastvin připomínají americký západ, roz-
sáhlé lesní porosty by se docela dobře hodily někam do Kanady 
nebo do Finska a upravené domky těch úspěšnějších usedlíků září 
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V předválečné minulosti se obyvatelstvo Rapšachu hodně zabý-
valo košíkářstvím, hrnčířstvím, výrobou opálek a pletením ošatek 
a dalších výrobků ze slámy. Ve 20. letech byly z podnětu českobudě-
jovického zemědělského konzultanta Tejčka zřízeny vzorné pastviny 
a pastvinářské družstvo. Dále zde bylo družstvo krejčovské a spoři-
telní spolek. Spolky vlastenecké byly: Sokol, Národní jednota pošu-
mavská, Osvětový výbor a Odbor baráčnický.

Rapšach jako česká obec měl po Mnichovské dohodě nadále 
zůstat součástí Čech, ale události dalších let se bohužel na úkor 
českého obyvatelstva vyvíjely jinak. V roce 1945 postihl krutý osud 
i německé obyvatelstvo – více než osm set obyvatel Rapšachu mu-
selo odejít za hranice. Noví osídlenci přicházeli nejdříve z Pacovska 
a Pelhřimovska, později z Moravy a Slovenska. Na blízkost státní 
hranice Rapšach také osudně doplatil po roce 1951, kdy oblast začala 

Rapšach, kostel 
sv. Zikmunda, 
(foto BN)

do krajiny pestrými barvami, jako by sem přilétly z kýčovitého Ba-
vorska. Dobou vnucená napodobenina zámořské velikosti a drs-
nosti, zkombinovaná s rozmanitou a jemnou středoevropskou kul-
turou, nenásilně nabízí návštěvníkovi zcela nové představy o této 
zdánlivě méně výrazné části jižních Čech a překvapuje ho příjem-
nými dojmy a láká k dalším a dalším návštěvám, k dalšímu a dalšímu 
pozorování a poznávání.

rapšach

Dominantou trochu nesourodého městečka, založeného ve 12. sto-
letí, je jednoduchá věž gotického kostela sv. Zikmunda. Kostel byl 
do současné podoby upraven v roce 1890. Součástí obce, ležící 
v málo úrodné, téměř rovinné krajině v nadmořské výšce 470 m, 
jsou osady Velký a Malý Londýn, Bosna a Spáleniště.

Rapšach je stará obec, založená uprostřed lesů. Do roku 1920 se  
oficiálně jmenoval Rottenschachen. Do roku 1395 patřil Rapšach 
k panství Litschau, v 15. století se dostal k panství Heidenreich- 
stein. Na počátku 15. století drželo Rapšach pouze třináct used-
líků. Ti stále dělili pozemky mezi své potomky, až zde na počátku 
20. století byli jen drobní vlastníci půdy.

Do roku 1920 byl Rapšach součástí okresu Schrems (Dolní Ra-
kousy). Na základě rozhodnutí mezinárodní rozhraničovací komise 
byl pak připojen k okresu třeboňskému.

Před rokem 1938 měl Rapšach dva tisíce dvě stě převážně českých 
obyvatel (jen do českých škol zde chodilo více než tři sta šedesát 
dětí). Městský ráz obci dodávala radnice s jednopatrovými měšťan-
skými domy u kostela. Vskutku reprezentační vizitkou Rapšachu 
se stala budova školy, postavená v roce 1925, podobná zámku či lá-
zeňskému sanatoriu. V osadě Velký Londýn byla jednotřídní česká 
škola.

Přestože v Rapšachu byly minimální pracovní příležitosti, byly 
byty doslova přecpány lidmi. Na počátku 20. století byl Rapšach 
doslova nevyčerpatelnou zásobárnou vídeňských služek, které se 
domů velmi často vracely s nemanželskými dětmi. Nebylo na Rap-
šachu zvláštností, že v jedné domácnosti žilo dvacet lidí.
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V roce 1925 žilo ve Spáleništi čtyři sta dvacet Čechů a pětaše-
desát Němců. Tito lidé se zabývali buď nevýnosnou zemědělskou 
prací nebo prací v lesích a v lomech. Okolní lesy patřily v minulosti 
převážně maďarskému hraběti Pálfymu, od války patří státu.

Ze spolků byly ve Spáleništi Baráčníci a Národní jednota pošu-
mavská.

Po příchodu Pohraniční stráže bylo i Spáleniště postiženo sil-
ným vylidněním. Pohraniční stráž si severně od Spáleniště, u místa 
zvaného Tokaniště, postavila kasárna, která nyní slouží turistům 
jako ubytovna. Osadu Spáleniště tvoří převážně menší domky, které 
jsou řídce postaveny hlavně podél silnice, u níž je také rozmístěno 
několik křížů. V polích stojí osaměle několik větších usedlostí. Po-
zemky jsou využívány jako louky a pastviny, které místy udržují 
kontakt se silničními příkopy.

Spáleniště je součástí obce Rapšach.

tušť

Oficiální jméno Tušť se používá od roku 1921, předtím se tato 
obec jmenovala Schwarzbach, podle potoka, jímž přitékala černá 
voda z blat. Část obce leží podél hlavní silnice směřující k hranič-
ním přechodům v Halámkách a Českých Velenicích, větší část je za 

Spáleniště, (foto SK)

ovládat Pohraniční stráž, která v blízkosti obce postavila drátěné 
ploty. Vstoupit mimo hlavní silnice, které byly zhusta kontrolovány 
ozbrojenými vojenskými hlídkami, neznámý návštěvník čtyřicet let 
prakticky nemohl.

Koncem 50. let začalo v okolí Rapšachu nákladné zúrodňování 
pozemků, přičemž Velkovýkrmny Třeboň zde zřídily středisko ze- 
mědělské velkovýroby, k němuž také náležela panelová bytová vý-
stavba. Rapšach měl být vybudován jako vzorová socialistická po-
hraniční obec. Dopadlo to tak, jako s většinou vzletných budovatel-
ských plánů regionálního významu (pětiletými a jinými); začalo se 
s velkým elánem, ale když přišly organizační problémy, byly plány 
a sliby tiše odkládány, až se na ně postupně zapomnělo. Navíc 
státní úřady nechtěly k důkladně střežené státní hranici ani poz-
ději, po roce 1968, pouštět zvědavé turisty. Měly však zájem o trvale 
bydlící lidi, které sem lákaly umělou zaměstnaností v zemědělství, 
byty, příplatky ke mzdám a jinými výhodami. 

Po roce 1989 byla okolní pole zatravněna a zalesněna. Zpriva-
tizovaná zemědělská výroba se vrátila k osvědčenému předváleč-
nému pastevnímu chovu skotu, přičemž se také naskytla možnost 
využít bývalých plotů Pohraniční stráže.

Po zrušení nepřístupného pohraničního pásma se okolní zacho-
valá jednoduchá příroda nesměle ukazuje světu. Zajímavá obec, pří-
jemná okolní krajina s roztroušenými domky a rovinatý nebo mírně 
zvlněný terén je objevován hlavně cykloturisty. Turistika zdánlivě 
nabízí domácímu obyvatelstvu slušný způsob obživy. Prázdniny 
však trvají jen dva měsíce.

Trvale zde bydlí pět set čtyřicet obyvatel.

spáleniště

Osada Spáleniště byla v letech 1823–1834 založena na místě shoře-
lého lesa nedaleko Rapšachu. Vznikla v podstatě z nouze, protože 
v Rapšachu už pozemky nebyly k dispozici, a tak byli lidé odkazo-
váni na lesní spáleniště.

V roce 1920 byla ve Spáleništi založena česká škola, která měla 
dvě třídy. V roce 1953 byla zrušena.
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stávce v Německém (Dvorech) museli lidé překonávat po různých 
provizorních lávkách, které často odnesla voda.

Po roce 1918 měla většina obyvatel Halámek českou národnost, 
z pěti set obyvatel zde bylo pouze deset Němců. V obci byl rušný 
společenský život. Národní jednota pošumavská zde zřídila diva-
delní jeviště, hrálo se také loutkové divadlo, byla zde družstevní zá-
ložna Hospodář, Sokol, Odbor baráčníků a velmi aktivní hasičský 
sbor. Škola, která byla založena v roce 1780 jako česko-německá, 
měla ve 20. letech tři třídy, do nichž chodilo přibližně osmdesát pět 
žáků. V roce 1938 byla postavena nová školní budova.

Blízkost státní hranice a silniční hraniční přechod do Rakouska 
nebyly po roce 1945 výhodou pro obchod a služby, nýbrž naopak, 
kontakty s cizinci nebyly z politických důvodů žádoucí. Na počátku 
50. let 20. století se samozřejmě u Halámek objevila Pohraniční stráž, 
která si zde zřídila stanoviště se stálými hlídkami. Bez kontroly do-
kladů a primitivních otázek neprojelo obcí žádné neznámé vozidlo.

Mohutné vrstvy písku v blízkosti obce nedaly spát socialistic-
kým ekonomům, pískovny se brzy změnily ve velkodoly. Pro udr-
žení obyvatel v pohraniční obci rozhodly politické orgány podpořit 
zaměstnanost chovem prasat ve velkém, a tak zde třeboňský státní 
statek postavil areál stájí.

Most přes Lužnici mezi Halámkami a Dvory nad Lužnicí, (foto SK)

potokem, na východní straně. Tušť je od Suchdola oddělena řekou 
Lužnicí.

Do roku 1920 patřila vesnice k Rakousku, zemskou hranici tvo-
řila řeka Lužnice a potok tekoucí z hranických rašelinišť. V roce 1928 
žilo v Tušti šest set patnáct českých obyvatel a sedm Němců. Zdejší 
česká obecná škola měla tři třídy (devadesát pět dětí). Byl zde český 
hasičský sbor, Národní jednota pošumavská a Odbor baráčníků. 
K obci patřily domy osad Paříž a New York a dva mlýny s pilami. 
Byla zde rovněž výrobna cementového zboží, především střešních 
tašek, a truhlářství.

Nenápadný památníček na jihozápadním okraji Tuště připomíná 
událost, která se zde stala v noci z 24. na 25. května 1945, kdy jistý 
český revoluční mstitel (předtím kvůli kriminálnímu deliktu vězněn 
v koncentračním táboře Mauthausen) zastřelil čtrnáct místních 
obyvatel, kteří se za protektorátu přihlásili k německé národnosti.

V době kolektivizace byla v Tušti zřízena jedna z prvních Stroj-
ních traktorových stanic. Aktivní zemědělské družstvo, které zde bylo 
v 50. letech založeno, převzal později státní statek. V současnosti je 
převážná část zemědělských pozemků přeměněna na pastviny.

Východně od Tuště jsou zásoby kvalitního písku, který byl v 60. 
a 70. letech 20. století těžen ve velkém. Po ukončení těžby zde 
vznikla jezera, která jsou v létě vyhledávána rekreanty, jimž také 
slouží kempy s chatkami i se stany. 

Tušť je nyní místní částí města Suchdol nad Lužnicí.

halámky

Do roku 1920 se chudá dolnorakouská obec, ležící na silnici Tře-
boň–Schrems, jmenovala Witschkoberg. Byla založena dřevaři 
a uhlíři kolem roku 1730, kdy se zde nacházelo patnáct domků.

Nebyly zde sice dobré výdělečné možnosti. Mimo tvrdé práce v le-
sích hraběte Palfyho, ve kterých byli němečtí lesníci, se lidé živili 
výrobou košíků a opálek, ale dalo se také dojíždět za prací, a tak se 
na počátku 20. století počet obyvatel značně rozrostl. Velkým pro-
blémem pro obyvatelstvo byla řeka Lužnice, když zde ještě nebyl 
pevný most. Úsek 400 m bažin a ramen řeky k 1,5 km vzdálené za-
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každého návštěvníka přijíždějícího od Suchdola, patří zahraniční 
společnosti.

Poblíž obce, směrem k Českým Velenicím, byla v roce 1998 vyhlá-
šena chráněná krajinná oblast Krabonošská niva. Jedná se o 300 m 
široký pás kolem řeky Lužnice. Celková výměra rezervace je 36 ha.

V Nové Vsi, která je samostatnou obcí, žije kolem tří set dvaceti pěti 
obyvatel. Katastr zabírá plochu 2 379 ha.

žofina huť
(sophienwald)

Osada (1 km od Nové Vsi) vznikla u myslivny uprostřed lesů, které 
patřily k vitorazskému panství Fürstenberků. Původně se jmeno-
vala Forchenwalde. 

Když se v polovině 19. století v Nové Vsi uchytil nagelbergský 
podnikatel Stölzle, dohodl se s vitorazskými pány a postavil v je-
jich lesní osadě sklářskou huť. Na počest hraběnky Žofie z Fürsten-
bergu byla sklárna nazvána Žofina huť (Sophienwald). V roce 1931 
sklárna ukončila činnost a byla zbourána. V osadě byla jednotřídní 
německá škola.

Žofina Huť, (foto SK)

Po roce 1989 byla těžba písku silně utlumena, pískovny byly za-
lesněny a odchovny prasat byly zprivatizovány. Mimo zpracování 
dřeva umožňuje poloha obce obyvatelům budovat turistická zaří-
zení, hostince a bary. V roce 2003 byly Halámky plynofikovány.

Halámky jsou samostatnou obcí, ve které žije sto osmdesát čtyři obyva-
tel. Katastr Halámek má rozlohu 690 ha.

nová ves nad lužnicí
(erdweis)

O vesnici Ortweis jsou zmínky už v roce 1323. Později, do roku 
1920, se jmenovala Erdweis. Až do roku 1945 byla osídlena přede-
vším německým obyvatelstvem, z jednoho tisíce obyvatel bylo jen 
dvě stě Čechů. K obci patřila osada Žofina Huť, ve které byla jed-
notřídní německá škola. V Nové Vsi byla dvojtřídní škola německá 
a jednotřídní česká (třicet dětí). Byla zde Národní jednota pošu-
mavská a Odbor baráčnické obce Vitoraz.

Pro příhodnou polohu u železnice, hlavní silnice a hraničního 
přechodu vznikla v Nové Vsi Stölzlova továrna se slévárnou a stro-
jírnou. Vyráběly se zde dráty a hřebíky. Na řece byl velký mlýn, který 
Stölzle v roce 1905 koupil a přestavěl na vodní elektrárnu. Hasičský 
sbor a další spolky byly německé, Češi se sdružovali ve spolku ba-
ráčníků. Za hospodářské krize nastaly v Nové Vsi kruté časy – hře-
bíkárna přerušila na čas práci, huť Žofinka byla zrušena.

Protože zde mělo výraznou převahu německé obyvatelstvo, Nová 
Ves se hned po Mnichovské dohodě stala součástí Německé říše.

Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo vyhnáno, Nová Ves 
byla spojena s obcí Krabonoš, znárodněná továrna dostala jméno 
Sklostroj. Protože je v okolí i dostatek písku, později byla u nádraží 
postavena výrobna stavebních směsí. Zemědělská velkovýroba si 
vybudovala objekty v jižní části katastru.

V současnosti, kdy neexistuje hraniční pásmo a Pohraniční 
stráž, obyvatelé Nové Vsi mají možnost příhodnou polohu obce 
využívat k podnikání v turistickém ruchu.

Strojírna v Nové Vsi se stala majetkem společnosti Stasek. Vý-
robna stavebních směsí, jejíž obří šikmý pásový dopravník vítá 


