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Roman Frček

Ktišsko včera a dnes - proměny času ve fotografiích
Dovolujeme si vám předložit malé pozvání k nové knížce s historickými a současnými fotografiemi
míst, která spadají do správního obvodu šumavské obce Ktiš. Ve vydání jsme se soustředili pouze na
vesnice, které jsou alespoň částečně trvale obydleny, tj. Ktiš, Březovík, Dobročkov, Mackova Lhota,
Miletínky, Smědeč, Smědeček, Tisovka, a které tedy můžeme považovat za nezaniklé, nebo chcete-li živoucí. Pokusili jsme se o pohled do historie a jeho srovnání se současností.
Nabízíme vám možnost si prohlédnout domy tak, jak vypadaly před vyhoštěním původních obyvatel
v roce 1946 (na stovce vzácných archivních snímků) a porovnat je se současným stavem na 197 barevných fotografiích. Můžete posoudit, jestli stavení vzkvétá nebo chátrá, jestli tvář původní vesnice je
přívětivější než ta dnešní. Bohužel je srovnání v mnoha případech zcela nemožné, protože buď původní
velká stavení zanikla, nebo vyrostly nové domy na místech, kde v minulosti byla pole nebo louky, anebo se dobový fotografický materiál nedochoval.

Před rokem jsme oslovili širokou veřejnost včetně potomků bývalých starousedlíků a díky jejich laskavosti, vstřícnosti místních obyvatel a za vydatné pomoci pánů Johanna Jakesche a Antona Geyera se
nám podařilo dát dohromady celkem rozsáhlou sbírku historických fotografií. Z původních dvou fotografií, které jsme měli v archivu při založení našeho spolku Bartoloměj, máme nyní k dispozici několik
set snímků z různých období života naší obce a jejích osad.
Poté jsme stáli před nelehkým rozhodováním, jakou tvář a koncept máme této publikaci dát. Knihy
s podobnou tématikou se většinou zabývají pouze historií jedné české vesnice a autoři mají velkou výhodu v určité historické kontinuitě obyvatelstva i místní zástavby. Nemusí se potýkat s dostupností
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informací o původních německých starousedlících, nemusí hledat v terénu místa, kde stávaly domy
nebo dokonce celé vesnice, které nyní připomínají pouze povalené křížky a staré ovocné stromy, nemusí čelit nedůvěře nových starousedlíků, proč to chceme vědět, k čemu nám to bude a pro koho to vlastně děláme. Nemusí řešit rozsáhlou devastaci celého území a ztrátu úcty k práci našich předchůdců.
Dlouhou dobu jsme se přeli o způsob propojení historie a současnosti, o popis předválečných dějin,
o jeho rozsah, o jménech „po chalupě“ a hlavně o to, jak spojit původní a současné číslování domů, aby
bylo pro čtenáře srozumitelné. Nakonec jsme zvolili způsob řazení podle schématických plánků
německých pamětníků a ponechali jsme popisná čísla stavení z původních map pozemkového katastru.
K nim jsme se snažili přiřadit jak dochovaná stavení nebo jejich části (výměnek nebo hospodářská
část), tak nové domy.
Protože naše vesnice nemá ještě vytvořeny pro zachovaná stavení novodobé české názvy „po chalupě“,
použili jsme u nich pojmenování, která ve vsi zlidověla a po léta se tak danému stavení říkalo, ať už to
bylo po dlouhodobém majiteli, nájemníkovi, nebo podle využití. Názvy jsme konzultovali s několika
generacemi místních obyvatel a vybrali jsme ty, které na dům opravdu „pasují“.
U novodobých budov jsme to měli mnohem jednodušší, protože původní majitele známe a mohli jsme
tak skutečné jméno po chalupě vytvořit a zaznamenat pro příští pokolení. V uvozovkách pak při popisu
jednotlivých fotografií uvádíme někdejší německý název, který je ekvivalentem našeho jména po chalupě a zároveň slouží jako orientační vodítko ve starém plánku každé obce. V úvodu každé kapitoly
(Ktiš, Březovík, Dobročkov, Mackova Lhota, Miletínky, Smědeč, Smědeček, Tisovka) jsme za historický plánek obce i osad zařadili současný letecký snímek místa. Můžete si tak alespoň částečně porovnat původní a současné osídlení.
Doufáme, že použití tří rozhodujících údajů v nadpisu každé fotografie (tj. původní číslo popisné, český
lidový název stavení a původní německý název po chalupě) vám usnadní orientaci v celé knížce. Pokud
budova či statek zanikly těsně po 2. světové válce, nebo v budově před zánikem nikdo nebydlel, je
v nadpisu pouze staré číslo popisné a německý název po chalupě. Každé číslo popisné jsme také doplnili stručnou informací o původních majitelích před rokem 1946 spolu se zmínkou o tehdejším využití
objektu (např. nájemní dům, výměnek, obchod, hostinec, kancelář americké osvobozenecké armády
atd.) a informací o současných majitelích a dnešním využití.
Na závěr jsme zařadili fotografie novostaveb, které nemají své předchůdce a jako tečku za každou
kapitolou pak snímek dochované místní pamětihodnosti. Všechny uvedené údaje pocházejí z katastru
nemovitostí a jsou platné k lednu 2010. Kniha je naším příspěvkem k 700. výročí první písemné
zmínky o obci Ktiš.
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