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Všechny zaniklé osady a obce

● katastr Lipno nad Vltavou

Lipno,Slupečná,Kobylnice,Plískov,Studené, 

Lopatné,Kramolín,Valkounov,Březovice,Dobrá Voda 

katastr Loučovice

Kapličky,Adámky,Hřbítek,Mnichovice,Mlýnská,

Nové Domky,Hvězda,Hodoň,Frantoly,Lhota,Dobřín,

Lipová,Krásná Pole,Valdov,Dvorečná,



  

Příčiny zániku obcí a osad

1) odsun německého obyvatelstva                    

   po II. světové válce rok 1945 - 1946

2) zatopení rozsáhlého území přehradou

   LIPNO 1 rok 1958

3) stavba železné opony rok 1952 - 1953              
   vznik ostře střeženého hraničního pásma



  



  

Zaniklé obce a osady v katastru 
Lipna nad Vltavou



  

Lipno (Lippen) rok 1530 
První zmínka o osadě roku 1530.                         
Osada zanikla roku 1958 napuštěním přehrady Lipno 1. 
obyvatelstvo: rok 1930 - 9 domů / 75 obyvatel         
                rok 1950 - 7 domů / 15 obyvatel  

staré Lipno – koncové nádraží



  

nové Lipno nad Vltavou

 

                                                             
                                                             
     

rok vzniku 1951 - nová výstavba                         
obyvatelstvo: rok 2001 - 54 domů / 480 obyvatel     
                rok 2011-  122 domů /  679 obyvatel   
Největší rekreační areál v Jižních Čechách.            
Starostou obce je již 26 let ing. Zdeněk Zídek.  



  

Lipno nad Vltavou  rok 1951 a dnes - porovnání 



  

Slupečná (Luppetsching) rok 1353Slupečná (Luppetsching) rok 1353
● První zmínka roku 1353. Slupečná byla největší vesnice na Lipensku. 

Částečně zanikla po II.světové válce - odsun německých obyvatel. 
počet obyvatel: rok 1930 25 domů / 182 obyvatel                      
                  rok 1950 5 domů / 27 obyvatel                         
                  rok 2001 18 domů / 70 obyvatel                    
Dnes je Slupečná z většiny chatová osada patřící pod Lipno.

  kaplička v centru obce     nové chaty, vilové domky a bobová dráha



  Slupečná s kapličkou



  Staré foto osady Slupečná i se Slupečenským rybníkem 



  

Kobylnice (Goblenz) rok 1530Kobylnice (Goblenz) rok 1530

kemp Modřín – místo zatopeného Mrakšova Resie Haslinger – Mrakšov r. 1903

Malá vesnice na místě dnešní chatové osady vznikla roku 1530. 
počet obyvatel: rok 1930  22 domů / 170 obyvatel                 
                  rok 1950  20 domů / 83 obyvatel                   
                  rok 2001  dnes chatová osada
Vesnice zanikla po II. světové válce – odsun německých obyvatel. 
Velký statek Mrakšov byl zatopen lipenskou přehradou.



  

v popředí statek Mrakšov a na 
kopci staveniště nového Lipna

vlevo hráz vypuštěného Slupečenského rybníka a nahoře uprostřed Kobylnice



  

Plískov (Stockern)  rok 1281 Plískov (Stockern)  rok 1281 

   Josef Breitschop – Plískov r. 1913     Marie Scherhaufer – Plískov r. 1913

První zmínka roku 1281 malá vesnice na kopci nad Slupečnou.   
počet obyvatel: rok 1930 6 domů / 36 obyvatel                 
                  rok 1950 2 domy / 0 obyvatel                   
                  rok 2001 0 domů / dnes chatová osada     
Některé nové chaty byly postaveny na starých základech.      
Vesnice zanikla po II. světové válce - odsun německých 
obyvatel. 



  
Plískov a jeho obyvatelé



  

     Další zaniklé obce a osady      
 v katastru Lipna nad Vltavou

Obec/osada 
ČJ/NJ

vznik 1910
dom./oby.

1921
dom./oby.

1930
dom./oby.

soudní 
okres r.1910

důvod zániku

Studené
Studen 1305 6/60 6/52 Vyšší Brod

odsun něm. obyvatel  
po II.světové válce

Lopatné 
Lopatne 1459 6/41 10/63 8/46 Vyšší Brod

odsun něm. obyvatel  
po II.světové válce

Kramolín
Gromaling 1521 10/62 10/48 Vyšší Brod

odsun něm. obyvatel  
po II.světové válce

Valkounov
Walketchlag 1293 9/46 Vyšší Brod

odsun něm. obyvatel  
po II.světové válce

Březovice
Pschislowitz 1286 6/37 7/36 Vyšší Brod

odsun něm. obyvatel  
po II.světové válce

Dobrá Voda
Gutwasser 1316 2/19 16/23 Vyšší Brod

odsun něm. obyvatel  
po II.světové válce



  

Kramolín Rudolf Edelbauer s rodinou 

na mapě Kramolín, Březovice, Lopatné, Dobrá Voda, Vaklounov

Lopatné původní foto

Studené rok 1940



  

Zaniklé obce a osady v katastru 
Loučovic



  
  kostel před odstřelem    historické foto – celkový pohled

Kapličky (Kapellen) rok 1278Kapličky (Kapellen) rok 1278

Osada byla založena roku 1278.                                
počet obyvatel: rok 1930  30 domů / 230 obyvatel            
dva důvody zániku osady 
1. odsun německých obyvatel po II.světové válce               
2. vznik ostře střeženého hraničního pásma  
Demolice osady byla provedena 4.6.1959 a kostel byl odsřelen.



  

 Adámky (Adbank) rok 1530
První zmínka r.1530                                        
počet obyvatel r.1910 5 domů / 35 obyvatel                   
                 r.1930 6 domů / 35 obyvatel
Zánik obce 1. po II.světové válce – odsun německých 
obyvatel. Obec již nebyla osídlena a v r.1959 byla zbořena.

První zmínka r.1530                                        
počet obyvatel r.1910 5 domů / 35 obyvatel                   
                 r.1930 6 domů / 35 obyvatel
Zánik obce 1. po II.světové válce – odsun německých 
obyvatel. Obec již nebyla osídlena a v r.1959 byla zbořena.

První zmínka roku 1530 v urbáři kláštera  ve Vyšším Brodě   
počet obyvatel: rok 1910 3 domů / 37 obyvatel                
                  rok 1930 6 domů / 35 obyvatel
Zánik osady 1.odsun německých obyvatel po II.světové válce 
              2.vznik ostře střeženého hraničního pásma   
Osada již nebyla osídlena a v roce 1959 byla zbořena.

  historické foto 

  stará mapa zde byla obec Adámky



  

  Hřbítek (Hundsruck) rok 1789
Osada vznikla roku 1789 – pro lesní dělníky vyššebrodského kláštera. 
počet obyvatel: rok 1910 5 domů / 32 obyvatel                          
                  rok 1938 5 domů / 36 obyvatel                        
Zánik osady 1.odsun německých obyvatel po II.světové válce           
              2.vznik ostře střeženého hraničního pásma            
  

 historické foto – celkový pohled mapa domů a čísla popisná



  

Kapličky, Adámky, Hřbítek – mapa domů



  

Nové Domky (Neuhäusel) rok 1789
Osada založena roku 1789.                                     
počet obyvatel: rok 1930 40 domů / 262 obyvatel            
                  rok 1950 29 domů / 119 obyvatel            
                  rok 2001  3 domy / 4 obyvatelé              
dva důvody zániku osady                                        
1. odsun německých obyvatel po II.světové válce             
2. z poloviny zatopena v roce 1958 lipenskou přehradou 

 historické foto – celkový pohled kaplička zatopená lipenskou přehradou



  

Nové Domky únor 1958 a květen 1958 rodný dům p. Františka 
Anderleho (1931) dnes občana Loučovic. Nejstarší žijící pamětník.



  

    Mnichovice (Minichschlag) rok 1400     
První zmínka kolem roku 1400 v urbáři kláštera ve Vyšším Brodě 
počet obyvatel: rok 1910 7 domů / 42 obyvatel                    
                  rok 1921 50 domů / 341 obyvatel                 
                  rok 1950 5 domů / 21 obyvatel                    
Zánik obce 1. odsun německých obyvatel po II.světové válce     
             2. vznik ostře střeženého hraničního pásma 

   jediný dům který zde zůstal  stará mapa



  

Další zaniklé obce a osady v katastru  Loučovic

Obec/osada
ČJ/NJ

vznik 1910
dom./oby.

1921
dom./oby.

1930
dom./oby.

soudní
 okres r.1910

důvod zániku

Hvězda 
Stern 1530 4/22 4/22 Vyšší Brod

1)odsun něm. obyvatel
2)stavba železné opony

Hodoň
Hornschlag 1530 18/130 18/105 Vyšší Brod

1)odsun něm. obyvatel
2)stavba železné opony

Frantoly
Freuenthal 1520 14/82 14/89 Vyšší Brod

1)odsun něm. obyvatel
2)stavba železné opony

Lhota
Neustift 1520 6/41 ?/97 Vyšší Brod

stavba železné opony
zánik r.1956

Mlýnská
Mühldorf 1530 4/28 Vyšší Brod

1)odsun něm. obyvatel
2)stavba železné opony

Dobřín
Dobring 1530 12/80 12/83 11/64 Vyšší Brod

1)odsun něm. obyvatel
2)stavba železné opony

Lipová
Lindberg 1530 14/88 16/103 Vyšší Brod

odsun něm. obyvatel
chaty na starých základech

Krásná Pole
Schönfelden 1530 17/131 17/131 Vyšší Brod

1)odsun něm. obyvatel
2)stavba železné opony

Valdov
Waldau 1363 6/43 9/46 Vyšší Brod

stavba železné opony

Dvorečná
Woraschne 1557 12/72 12/81 4/13 Vyšší Brod

odsun něm. Obyvatel
dnes chatová osada



  

 Krásná Pole rok 1947  Krásná Pole současnost

Hodoň
 plán osady Hodoň



  

 staré foto Lhota    plán Lhota a Mlýnská

   hraniční potok Mlýnská   Boží muka Lhota    Mlýnská současnost



  

   Železná opona - Bučina u Kvildy 



  

Soukromé fotografie

můj pradědeček na 
Slupečenském rybníce

moje prababička-stavba silnice z Lipna do Frymburka

můj dědeček při hodině tělesné výchovy na Lipně



  

Děkuji Vám za pozornost.

Hana Dostalová  8.třída



  

Zdroje:
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