
Anna Kubíková
Nejslavnější chvalšinský rodák  Josef Rosenauer

   Základní životní údaje o řediteli schwarzenberské  vodní dopravy Josefu Rosenauerovi jsou a
zůstanou obestřeny lehkým závojem tajemnosti. Příčiny těchto nejasností tkví v jeho
nelegitimním původu a ve zničení starých chvalšinských matrik při požáru v roce 1808.
Chybějící matriční záznam o jeho narození nám může do jisté míry nahradit úřední výpis z  tehdy
ještě existující matriky pokřtěných ve Chvalšinách, pořízený 13. srpna 1758. Výpis ovšem
konstatuje pouze skutečnost, že dne 26. února 1735 byl v tamním farním kostele pokřtěn Josef
Rosenauer, syn Voršily Traxlerové z  Chvalšin a Antonína Rosenauera. Kmotry byli chvalšinský
sanyterník Matyáš Kaiser a jeho manželka Anna Marie. Z uvedeného vyplývá, že 26. únor 1735
byl dnem křtu, o dni narození není zmínka. Vezmeme-li v úvahu, že v 18. století, v době vysoké
dětské úmrtnosti, měli rodiče i duchovní správa zájem na tom, aby novorozené dítě případně
nezemřelo nepokřtěné, lze s velkou pravděpodobností považovat 26. únor 1735 za den
Rosenauerova narození. Ústní potvrzení tohoto údaje nalezneme   ve výpovědi Voršily
Traxlerové ze dne 21. března 1735.

     Druhým problémem ve vztahu k počátku Rosenauerova života, který ho ale provázel na celé
životní pouti, je jeho příjmení. Jako dítě svobodné matky měl používat jejího příjmení, tedy
Traxler, nikoliv příjmení otcova, který se k němu nikdy oficiálně nepřiznal.

     Podívejme se poněkud podrobněji na spor o paternitu, který byl veden mezi Voršilou
Traxlerovou  a  Antonínem  Rosenauerem.    Dne  21. března  1735   byla   na  schwarzenberském

                                                                                                                 J. Mauder, Chvalšiny (Čechy I Šumava, 1882)

sirotčím úřadu v Českém Krumlově vyslýchána před vrchním hejtmanem Voršila Traxlerová,
dcera Martina Traxlera, tesaře a měšťana z městečka Chvalšin. Ve výpovědi uvedla, že se jí 26.
února 1735 narodil chlapec Josef, jako otce dítěte jmenovala Antonína Rosenauera, tkalcovského
tovaryše z  Dobčic, který ji svedl pod slibem manželství. Poněvadž Antonín Rosenauer byl
poddaným vyšebrodského kláštera, byl vyslýchán před hejtmanem ve Vyšším Brodě. Ve své
výpovědi ze dne 28. 3. 1735 uvedl, že sice Voršilu Traxlerovou zná, dokonce ji navštívil,  ale
otcem jejího dítěte není a nemůže být. Mezi žalobkyní a obžalovaným nedošlo k dohodě, ani
k vysvětlení, obě strany trvaly na svých výpovědích. Nedořešený spor pokračoval v červnu roku
1736 a skončil pro nás dnes naprosto nezvyklým způsobem. 30. 6. 1736 odpřisáhl Antonín
Rosenauer před hejtmanem vyšebrodského panství při Bohu, Panně Marii a všech svatých, že
není otcem dítěte Voršily Traxlerové. Zpráva vyšebrodského panství zaslala českokrumlovskému
vrchnímu hejtmanovi kopii této přísahy s  připomínkou, že Antonín Rosenauer je zbaven viny.
Matka malého Josefa nadále trvala na své původní výpovědi. Proti přísežnému prohlášení A.
Rosenauera nelze nic namítat, na dokreslení obrazu o jeho osobě by ale bylo možné připomenout,
že od roku 1733 byl otcem jiného nemanželského dítěte ve Ktiši. Koncem roku 1736 se Antonín



Rosenauer oženil s Marií Pueblovou – Tschunkovou z Borové na českokrumlovském panství a
zmizel ze života Voršily Traxlerové a jejího syna.

    Voršila Traxlerová žila až do roku 1754 v domě svého otce ve Chvalšinách, kdy se provdala
za chvalšinského podruha Matěje Bachleichtnera.
Z tohoto manželství se narodil syn Matěj.

     Josef Rosenauer vyrůstal v domácnosti svého děda
Martina Traxlera, povoláním tesaře, který vlastnil
od roku 1715 ve Chvalšinách dům č. 84 (později č.90).
Žádné přesné údaje o hmotné situaci rodiny nemáme.
Lze ale soudit, že patřili spíše mezi chudší měšťany,
poněvadž syn Martina Traxlera Šebestián, který převzal
dům v roce 1750,  byl nucen jej v roce 1760  prodat
a žít v něm nadále jako podnájemník, přičemž zároveň
klesl mezi podruhy. U svého děda a matky žil Josef
Rosenauer patrně jen do roku 1748, kdy odešel do učení
k bažantníkovi Petrovi Lambacherovi v  Červeném
Dvoře. V letech 1754 – 58 je doložen jeho pobyt
ve Vyšném, kam byl Petr Lambacher přeložen  v  roce
1751. V učebním období prokázal Josef Rosenauer
zřejmě mimořádné vlohy pro lesnické povolání a snad
již také pro práci geometra, takže když v  roce 1758
požádal  o  služební   povýšení,  bránil  jeho   jmenování          Ing. Josef  Rosenauer  (1735 – 1804)
lesním   adjunktem    pouze    nelegitimní   původ,    což
byla  v  té  době dosti těžko překonatelná překážka  v  možnosti uplatnění ve významnějším
povolání. Existovala ovšem cesta, aby takový člověk byl zbaven všech následků, souvisejících
s jeho nemanželským původem, a sice legalizování jeho původu osobou, která k tomu měla
oprávnění, což byl v prvé řadě panovník, dále potom někteří šlechtici, kterým toto právo
panovník propůjčil. Listinou Marie Terezie ze dne 20. listopadu 1758 byl tedy napraven
nelegitimní původ Josefa Rosenauera a jmenovaný zbaven veškeré případné diskriminace.
     V roce 1759 nastoupil Josef Rosenauer do schwarzenberského lesního úřadu v  Českém
Krumlově v hodnosti lesního adjunkta. Na počátku 60. let jej poslal zaměstnavatel studovat do
Vídně na tzv. inženýrskou akademii, kterou ukončil s výborným prospěchem v květnu roku 1770.
Po absolvování studia požádal Rosenauer o opětné přijetí do schwarzenberských služeb  a o
přidělení lesního revíru. V roce 1771 svou žádost opakoval a kníže Josef Adam ze
Schwarzenberku se k ní vyjádřil v tom smyslu, že by bylo škoda zaměstnat Josefa Rosenauera
jako obyčejného myslivce a nevyužít jeho velkého talentu. Dne 21. 11. 1771 jmenoval   J.
Rosenauera knížecím inženýrem. Služební kariéra Josefa Rosenauera, od roku 1779 přísežného
zemského zeměměřiče, vyvrcholila v roce 1791 jeho jmenováním ředitelem schwarzenberské
vodní dopravy.
     Vlastní rodinu si mohl Rosenauer dovolit založit až v době plného existenčního zajištění  ve
věku 37 let. První sňatek uzavřel 16. 6. 1772 s Antonií Břeskou a zároveň se tímto stal
českokrumlovským měšťanem a spolumajitelem domu č. 54 v Latránu. V době sňatku bylo
Antonii 23 let. V letech 1773 – 77 se manželům Rosenauerovým narodily děti František Xaver,
Anna Marie,  Josef a Marie Terezie. Narození posledního dítěte zaplatila matka životem a malá
dceruška ji za tři týdny následovala. Dvě nejstarší děti zemřely v prvních letech života a tak
zůstal na podzim roku 1777 Josef Rosenauer sám s malým synem Josefem. Podruhé se oženil
23. 2. 1778 s Alžbětou Neumannovou, tehdy dvacetiletou. Ve druhém manželství se narodilo
jedenáct dětí (Terezie Marie, Konstancie, Václav, František, Alžběta, Jan Kristián, Antonie
Alžběta, Kateřina, Juliana, Pavel Josef, Eufrosina), z nichž útlý dětský věk přežili dva synové  a
pět dcer.



     Život Josefa Rosenauera se skončil 10. března 1804 v jeho domě v Českém Krumlově. Zemřel
po krátké těžké nemoci na následky neúspěšné operace močových cest. Pohřben byl na dnes již
neexistujícím hřbitově u sv. Martina (městský park v Č. Krumlově).
     Svou závěť sepsal Josef Rosenauer 2. 3. 1804 a jako poručníka nezletilých dětí ustanovil
svého švagra Františka Josefa Pachnera z Eggersdorfu. V květnu 1804 byl majetek zemřelého
úředně inventarizován a v říjnu téhož roku komisionálně oceněn. Podle zjištění měl Josef
Rosenauer uloženo u dvou finančních ústavů 9 000 zlatých. Dům a zahrada byly oceněny   na  4
000 zlatých, zařízení domácnosti na 240 zlatých 44 krejcary.
     Významu a přínosu Josefa Rosenauera ve všech oblastech jeho činnosti si byli vědomi již jeho
současníci. Celoživotní dílo svého dlouholetého zaměstnance ocenil kníže Josef  Schwarzenberg
v osobním dopise,  který již nezastihl adresáta naživu. Stálo v něm:
     „S hlubokým politováním a pohnutým srdcem jsme přijali smutnou zprávu o Vašem
povážlivém zdravotním stavu.  Pociťovali bychom velmi bolestně, kdybychom ztratili muže,
který zešedivěl v našich službách  a který nám při každé příležitosti dával najevo důkazy své
pohotovosti, věrnosti a svých schopností a který prokázal našemu knížecímu rodu vydatné
služby. Přejeme Vám z plného srdce, abyste se k našemu zvláštnímu potěšení a pro útěchu Vaší
početné rodiny z této nebezpečné nemoci brzy a úplně uzdravil. Kdyby se ale zlíbilo božské
prozřetelnosti odvolat Vás z tohoto do lepšího světa, ujišťujeme Vás ještě jednou svou plnou
spokojeností a vzdáváme Vám svůj dík za věrné a užitečné služby, které jste prokázal nám  i
našim předkům.  Snad může přispět k Vašemu uklidnění naše ujištění, že po Vaší smrti nikdy
nezapomeneme Vašich služeb a že se otcovsky postaráme o Vaši ženu a Vaše děti.“
     Krátce po manželově smrti požádala Alžběta Rosenauerová o přiznání penze. Ve své žádosti
se podrobně rozepisuje o hmotné situaci rodiny v posledních letech Rosenauerova života. Roční
plat jejího manžela činil v té době 700 zlatých. Tento příjem nebyl zřejmě plně dostačující a proto
si Josef Rosenauer koncem 90. let 18. století zřídil vinopalnu, sloužící mu jako zdroj vedlejších
příjmů. Takto získané peníze používal především na poskytování pravidelné finanční podpory
svým třem synům,. z nichž nejstarší Josef sloužil u vojska jako nadporučík, Václav studoval na
vysoké škole v Praze a Jan na hospodářském institutu v Č. Krumlově. Pokud se týká dcer,
Terezie pracovala v době otcovy smrti ve Vídni jako kadeřnice, čtyři mladší – Eufrosina,
Antonie, Kateřina a Juliana chodily v té době ještě do školy.
      Penze, přiznaná vdově knížecí rezolucí z 28. 6. 1804 činila ročně 150 zl., 8 věder piva, 2
korce pšenice, 12 korců žita, 2 korce ječmene, 2 korce hrachu, 1 centnýř kaprů, půl centnýře štik,
60 žejdlíků másla, 48 liber sýra, 15 sáhů dříví. Přídavek na děti – pro čtyři nejmladší dcery 180
zl., 1 korec pšenice, 3 korce žita, 40 žejdlíků másla 8 liber sýra, 3 sáhy dříví. Pro dceru Terezii,
která se po otcově smrti vrátila k matce, 60 zl. na dobu dvou let. Pro syna Václava 100 zl. na
dobu  tří let. Tato penze byla Ažbětě Rosenauerové vyplácena do roku 1810. V tomto roce byla
penze poněkud snížena, poněvadž se předpokládalo, že většina dětí je již na matce finančně
nezávislá.  Nový výměr penze z roku 1810 měl platnost tři roky a potom se vždy po třech letech
setkáváme s novou žádostí a jejím vyřízením.
     Z těchto písemností se dovídáme, že dcera Kateřina byla dosti těžce fyzicky postižena
postupnou ztrátou sluchu a zraku,  dcera Julie se provdala do Murau ve Štýrsku, syn Jan byl
zaměstnán jako kancelářská síla ve schwarzenberských službách, dcera Antonie se vrátila
k matce jako mladá vdova.
     Ze žádosti Alžběty Rosenauerové o přiznání penze z roku 1804 lze zjistit ještě jednu důležitou
informaci. V domácnosti Josefa Rosenauera žila v té době také jeho stará matka Voršila
Bachleichtnerová, která potom zemřela na sešlost věkem ve stáří 98 let.
     Alžběta Rosenauerová zemřela 29. července 1827 po záchvatu mrtvice. V té době byly
všechny její děti, s výjimkou nemocné Kateřiny, již zaopatřené a samostatné. Terezie byla
provdaná  za správce Antonína Trnku na schwarzenberském orlickém panství, Eufrosina byla
provdaná za důchodního Františka Souchu na tomtéž panství,  Antonie se podruhé provdala za
vojáka z povolání  Jana Riedera  do Štýrska, Julie byla provdaná za důchodního Kučeru   na
schwarzenberském panství Murau ve Štýrsku, Václav byl kaplanem v hornorakouské obci
Losenstein, Jan pracoval jako hospodářský pojezdný na panství Český Krumlov.



      Nejstarší Rosenauerův syn Josef z prvního manželství dosáhl ve vojenské službě hodnosti
nadporučíka a zemřel v roce 1811. Syn Václav z druhého manželství sloužil jako duchovní
v uvedené obci Losenstein v letech 1818 – 1836, v letech 1836 – 1838 pobýval v klášteře
Schlierbach v  Horním Rakousku a od roku 1838 žil v Českém Krumlově, kde v roce 1858
zemřel.
      Význam osobnosti Josefa Rosenauera měla připomínat pamětní deska na domě č. 54
v českokrumlovské ulici Latrán, který Rosenauer zdědil po své první manželce a ve kterém
zemřel. Na počátku roku 1927 navrhl Antonín Balling, notář z  Rýmařova a vzdálený
Rosenauerův příbuzný, tehdejšímu řediteli schwarzenberského ústředního archivu a zároveň
okresnímu konzervátorovi státní památkové péče dr. K. Tannichovi, aby přípravu celé akce
projednal s příslušnými činiteli ve městě. Po dohodě s městským architektem Peukertem se
rozhodli umístit na onen dům, zvaný též U černého koníčka, měděnou desku o rozměrech
90x70 cm, jejíž německý text měl připomínat, že dům náležel Josefu Rosenauerovi, geniálnímu
staviteli schwarzenberských vodních děl. Tehdejší majitelka objektu však nedovolila desku   na
budovu připevnit. Tento neúspěch zřejmě obrátil zájem dr. Tannicha na Chvalšiny, jako rodnou
Rosenauerovu obec.  Dne 15. 7. 1928 se tam konala slavnost u příležitosti odhalení
Rosenauerovy pamětní desky na domě č. 118.  Deska z černého syenitu nesla německý text:
     „Dem grossen Sohne Kalschings Josef Roseanauer (1735 – 1804) Kaiserlich ernannter
Landmesser und Schwemmdirektor Erbauer der fürstlich Schwarzenbergischen Schwemmkanäle.
Gewidmet vom Deutschen Böhmerwaldbunde. Den Segen der Heimat erschloss er aus Kunstvoll
geebneten  Wegen der Wasser.“

                                          
                    Plavení dřeva,  Hiršperky – Jelení Vrchy,  1936

       Po druhé světové válce byla deska z domu sejmuta. Obec Chvalšiny si 28. 7. 1991 znovu
připomněla  památku svého nejslavnějšího rodáka a pamětní desku na domě č. 118 obnovila. K
slavnosti byla vydána i knížečka „Život a dílo Josefa Rosenauera“ od autorů Anny Kubíkové a
Jiřího Zálohy, aby šířila do světa památku a úctu k význačnému rodákovi, jehož celoživotní práci
stále obdivujeme. Rosenauerovým životopisem od Mgr. Anny Kubíkové, který tvořil první část
obsahu této drobné publikace, si připomínáme letošní 210. výročí vzniku jedné
z nejpozoruhodnějších vodních staveb – schwarzenberského plavebního kanálu, spojujícího
povodí Labe (Vltavy) a Dunaje.  Byl využíván k dopravě dřeva z nepřístupných šumavských lesů.
Kanál na území ČR ( v délce 36,3 km) je naší národní technickou památkou.


