
 

Příběhy z královských Blat  

Referát M. Trnky ke knize Mgr. Aloise Sassmanna: Z historie Mydlovar 

Dům, kde bydlím, vyrostl v říjnu 1989 na vyvýšenině zelených loukopolí v tzv. obytném souboru 
pražského Jihozápadního Města. Lokalita se jmenuje Suchý Vršek a stejně suché jsou zatím 
i jeho dějiny. 

V Čechách jsou ale místa, kde se jednoho dne probudíte a kompletní historii svého vlastního 
gruntu i celé obce máte jako na dlani. Mydlovary, Munice, Olešník, Zahájí, Zbudov a Zliv mají 
svou cestu staletími zachycenu v nové monografii Z historie Mydlovar a okolí. Napsal ji Mgr. 
Alois Sassmann, původem z Českých Budějovic, který je zasvěceným průvodcem po bývalém 
královském panství Hluboká nad Vltavou, oním drsným i půvabným krajem Zbudovských Blat. 
Vyprávění rozprostřel od času první písemné zmínky o zdejším osídlení až po přelom 20, - 21. 
století. 

Sám k tomu dodává: Jsou nenápadné obce, které jakoby neměly dějiny. Ale když se ponoříte do 
zažloutlých archivních listin, probíráte se prastarými urbáři, farními matrikami a když otevřete 
místní kroniky, tu najednou zjistíte, jak bohatou historii to místo má ... Mydlovarští mívali své 
krásné kroje, zvyky, písně. Na to vše by se v dnešní konzumní době nemělo zapomínat. A k tomu, 
aby Mydlovarští a blízcí přespolní poznali své dějiny a byli na ně hrdí, by měla posloužit kniha, 
kterou jste právě otevřeli ... 

Autor tak předznamenává čtenářův vstup do uceleného souboru ze světa archivních pramenů 
Mydlovarska, od pernštejnského urbáře 1490, účtů vápenek a cihelen, dobytčích register, výpisů 
z budějovických městských knih 15. a 16. století, přes Registra slovení (rybníků) 1564, Registra 
zaznamenání dluhů peněz po lidech zběhlých (1598), sirotčí registra mydlovarských dětí 1635, až 
po berní rulu 1654 a další řadu katastrů - to vše pevně provázáno jmény a příjmeními 
mydlovarských obyvatel. 

Genealogickou lahůdkou tu jsou také osudy mydlovarských rodů v usedlostech čp. 1 - 20 (Jerhot, 
Kural, Štumpaur, Štefl, Tesař, Hašek, Ondok, Šedivý, Krejčí, Mochtl, Pecka, Kučera, Vacikar, 
Kocián, Kaplan, Klikar a Janeček) a historie novějších domů čp. 22 - 39. Sassmanovy kvalitní 
studie s názvy Mydlovarští v nejstarších matrikách fary Zahájí, Významní rodáci (zde je zpřesněn 
původ rodu spisovatele Jaroslava Haška) a Rod Kubatů ve Zbudově napovídají, že autor rád 
naplňuje odkazy jihočeských historiků P. V. Pulce, R. Kryla a F.J. Čapka. A tak jeho knížka 
nachází své čtenáře v domácnostech regionu stejně tak, jako před léty Klostermannovy Mlhy na 
Blatech. 
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