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Dnes v dobì páry, elektøiny to vìru malý zázrak jest nad luhy vlasti i v háj stinný v ruch mìst, klid vsí se dáti nést ...
Jaroslav Vrchlický
K práci na knize Letem českým světem spojili se naši přední zemští fotografové, letopisci a literáti chvilku před koncem 19. století. Dílo obsahuje půl tisíce fotografických pohledů z Čech, Moravy, Slezska i Horních Uher (dnešního Slovenska), upravených ve Vilímově zinkografickém ústavu. Vyrobeno
v knihtiskárně nakladatele Jos. R. Vilímka v Praze, Spálená ulice č. 13, dokončeno a vydáno dne 1. listopadu 1898. Výběr snímků je doplněný doslovným přepisem původních textů, i když stále platí, že „...rázovitá úpravnost
prací Vilímkovy tiskárny všeobecně ceněna a známa jest!“
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________

130. ZLATÁ KORUNA. Uprostřed svěží zeleně a hájů,
v družině malých domků vesnických smutní zbytky nádherného někdy kláštera cisterciáků, založeného Přemyslem Otakarem II. r. 1263, tři léta po bitvě u Kressenbrunnu. Nádherné druhdy síně konventuální a kostel
sv. Andělů proměněny jsou v slévárnu částí strojových.
Kostel sv. Markety v smrdutou výrobárnu kostíku
a sirkárnu. Překrásná kapitulní síň z dob Václava II. se
štíhlými sloupy a sličnými klenbami, freskami zdobenými, přetvořena jest ve výheň k roztápění železa. Je plna
čmoudu, sazí a škvárů. Římsy se drolí, větrají, všecko se
rozpadává, nač oko pohlédne. A jako klášter a jeho oba
kostely za své vzaly, vzal a béře co den porušení i hlavní
chrám Mariánský, prvotně nádherná budova gothická o
třech lodích s 18 sloupy a 35 okny, z nichž pouze dvě zůstala gothickými a mají krásná skruží. Skvost nad jiné
vznešenější zdobí jeho nitro: obraz Matky Boží
s Ježíškem, vytvořený asi týmž mistrem jako podobné obrazy v Krumlově, Vyšším Brodě, Jindřichově Hradci a Písku. Ale i zbytky kláštera a znešvařený chrám svědčí o bývalém bohatství a nádheře, jimiž druhdy přilákána byla zlata chtivá vojska německá za Rudolfa (1278), pohněvaní Táborité (1420) a rozkacení nájezdníci války třicetileté. Co zbylo, vzalo za své zrušením kláštera (1785), jenž na vrcholu své
slávy hostil před 300 mnichů. O bývalých jeho pokladech svědčí záznamy chované v krumlovském archivu.
Foto J. Seidel v Krumlově, text A. Heyduk.
264. VYŠŠÍ BROD. V jižních Čechách, nedaleko romantické Čertovy stěny na pravém břehu stříbropěnné
Vltavy leží starobylý klášter cisterciáků Vyšší Brod krásná růže pošumavská. Založen r. 1259 od zbožného
Voka z mocného rodu pánů z Růže a jeho manželky
Hedviky, rozené ze Schaumburku, přestál doposud
všecky bouře, jimž mnoho jiných klášterů podlehlo.
V obraze našem uprostřed hrdě se vypíná třílodní gotický chrám dostavěný v první polovici XIV. věku. Zvláštní památností kostela mimo jiné jsou: starobylý obraz
krásné madony ze XIV. století, náhrobek Voka - předka
pánů z Růže, kteří tu v kryptě od r. 1611 uzavřené, po
presbytářem odpočívají. Z novější pak doby zmínění
hodna je velmi umělecká, ze zinku litá a polychromovaná křížová cesta a nové velezvučné varhany s 36 rejstříky. Uvnitř kláštera je znamenitá kapitulní síň, nejstarší
to zde památka umění stavitelského, jejíž klenba spočívá
na jediném štíhlém sloupu s krásnou hlavicí. Zmínky
zasluhuje též knihovna, mající na 80 tisíc svazků, vzácné rukopisy a inkunábule. Nejznamenitější skvost pečlivě se chová v t. zv. klenotnici, totiž zlatý patriarchální čili byzantinský kříž z osmého století, jejž daroval klášteru Záviš z Falkenštejna. Nalevo od kostela vidíme prelaturu a konvent. Vpravo stojí úhledné a prostranné stavení, v kterémž nyní umístěn okresní soud a berní úřad. Dole viděti Vltavu,
plavci a vory celou posetou, nahoře lemují náš obraz čarokrásné lesy s malebnými rozhledy.
Foto J. Seidel v Krumlově, text red. J. Vrchlický.
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51. KRUMLOV. Starodávné město,
druhdy slavné sídlo nejbohatších,
umění a nádhery milovných velmožů
českých, hrdých pánů z Růže. Rozkládá se na obou březích Vltavy, jež
u velkém oblouku zeleným klínem
půvabné kotliny horské své jaré vlny
valí, omývajíc paty ostrohu skalního,
na jehož pleci vypíná se vysokou věží zdobený hrad vévodský. Krumlov
jest nad jiná města zajímavým svými
památnými stavbami, jak nasvědčují
staré domy měšťanské se svými štíty,
lomenicemi a podloubími na malém
sice, ale památném náměstí. Pozoru
hoden jest chrám sv. Víta se sarkofágem Viléma z Rožmberka, kostel sv.
Ducha jenž druhdy s klášterem spojen byl a chrám minoritský, v němž
chován jest vzácný skvost malířského umění: Matka Boží s Ježíškem
malována na zlaté půdě týmž asi
štětcem, jímž vykouzlen je stejný
klenot kláštera Vyšebrodského.
Památný jest i pustý nyní kostelík sv. Jošta, jenž až do r. 1621 byl v držení evangelíků. A jiných památností je po městě
všude, od starožitné budějovické brány se zašlými freskami a nápisem Český Krumlov až k domu freskami zdobenému
naproti hradní bráně. Krumlov má starobylý ráz, jehož setříti se posud nepodařilo a bohdá nepodaří.
Foto J. Seidel v Krumlově, text A. Heyduk.

403. V KRUMLOVSKÉM NÁDVOŘÍ. Do hradu krumlovského,
hrdého ondy soupeře král. hradu
pražského a sídla nejmocnějších
velmožů českých pánů z Růže, nyní
vévodského zámku knížat ze Švarcenberka, vcházelo se dvěma cestami. Jedna vedla po schodech, druhá
hlavní branou zvanou červenou. Červená brána jest prostý oblouk, mřížovými dveřmi železnými uzavřený
a dělí první hradní nádvoří, jinak
dolní ohradou zvané od předměstí
Lateránu. Místo zdvihacího mostu,
jenž ondy přes příkop zámecký vedl,
je zde nyní most kamenný se sochami Matky Boží a sv. Josefa. Část příkopu zove se příkopem medvědím.
Jsouť v něm posud chováni medvědi,
erbovná to zvířata Ursinův, od nichž
Rožmberkové svůj původ klamně
odvozovali. Do předhradí vchází se
branou, na níž spatřiti lze znaky
Rožmberkův a Eggenberkův. Průjezd zdoben je pětilistými růžemi. První, co vstupujícímu do oka padne, jsou čtyři děla
stojící před strážnicí knížecích granátníků, jichž úbor stejný je s bývalými granátníky pluku píseckého. Dvě z děl jsou
původu rožmberského. Prvé má nápis: „Ein doppelts falkoned heis ich, der rosen zu ehren bin ich.“ Druhé dělo, s vyobrazením ptáka, zove se Die Nachtigal a chlubí se: „WEN NIMAND SINGEN WIL, SING ICH, ÜBER BERG VND
DAL HORT MAN MICH“ [tj. Když nikdo nezpívá, zpívám já, přes hory a údolí mě uslyší]. Třetí dělo je eggenberské
a čtvrté, moderní, daroval knížeti Janu Adolfu ze Švarcenberka německý továrník Krupp. Vedle strážnice jest kasino
knížecích úředníků, pocházející ze skvělé doby Viléma z Rožmberka s vysedlými římsami a sgrafity, jež r. 1842 důkladně byla opravena. Na obrazu našem vlevo spatřujeme část horního zámku. Dům před ní stojící se štítem, úpravou
svou ještě dobu Rožmberků hlásající, jest tak zvaná Máselnice.
Foto J. Seidel v Krumlově, text A. Heyduk.
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440. VÍTKŮV HRÁDEK. Nad vesničkou Sv. Tomáše, v pohoří šumavském stejného jména, hostí se
nevelké rozvaliny Vítkova hrádku,
hraniční to tvrze, z které ještě roku
1648 eggenberská posádka pod
vůdcovstvím korneta Vintíře proti
vpádům švédským brániti se měla.
Opuštěný hrádek jest dávno už bez
střechy, ale v hlavní čtyřboké věži
dosti ještě pevných trámů, jež chodci usnadňují, aby prázdnými k severu obrácenými okny spatřil čarovné
údolí Vltavino, jež v bílých závitech
z tichých hvozdů Šumavských v
kraje středozemské zvolna se ubírá.
Jižními okny pak pokochá se velikolepým pohledem na zkamenělé
vlny vápencového moře rakouských
a štýrských Alp, jež za příznivého
počasí před žasnoucím zrakem
téměř vyrůstati se zdají. Nerad
poutník vnímavý sestupuje z hrádku
a opouští místa, z nichž tolik půvabů v duši jeho utkvělo. Závidí povýšené hor stanovisko tomuto kamennému, stářím
už vetchému a omšelému strážci pomeznímu, v jehož vyloupaných očích dnem i nocí čarovné obrazy dálky tajemné se
zjevují, a jejž sláva bohatýrského rodu pánů z Růže i přes mraky věků nádherným pláštěm pověsti odívá.
Foto J. Seidel v Krumlově, text A. Heyduk.

317. VLTAVA POD ČERTOVOU STĚNOU. Chce-li poutník
putující od Kienberku k Vyššímu
Brodu shlédnouti velkolepé peřeje Vltaviny pod Čertovou stěnou
nesmí jíti silnicí, ale musí se dát
od hamrů přes můstek na levý
břeh, aby přišel do tak zvané Čertovy rokle. Rozvaliny skalné zdají
se zde býti troskami zapomenutých hradů báječných. Vlny Vltavy vyskakují a seskakují zde po
balvanitém korytě úžasnou rychlostí. Útesy skal a obrovské valouny jako zbytky kyklopických
zdí naplňují všecko řečiště. Balvany se těsnají, jsme v Čertově
rokli. Nalevo viděti dlouhou hráz
kamennou, jest to malá Čertova
stěna. Velká Stěna čertova zvedá
se na břehu pravém, počínajíc
rozsochatou, vysedlou a při hoře
převislou Čertovou kazatelnou.
Toť nejdivočejší část rokle. Rozkvašená řeka naráží do skalních překážek a pádí přes nakupené vysoké balvany, jež z vyvětralých boků Jeleních hor ondy s hlukem se svážely a svážejí, nyní jako velká stáda hrochů ve vodě se hostí. Rozjitřená Vltava tvoří zde smršti i vodotrysky, bije tisícerými pěstmi do odvěkých skal. Za velké vody jest to divadlo velkolepé: hluk zběsilých vod rozléhá
se daleko široko po kraji a jest tím úchvatnější a děsivě velebnější, čím více mraků po stemnělém nebi se honí a tím příšernější stává se Čertova rokle.
Foto J. Seidel v Krumlově, text A, Heyduk.

