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Narodit se dne 25. srpna ro|(u t9z7 v osadě
Hitl|,.,aniklé pod českým iménem cha.
toup|(y steině ja|(o obec Bučina (Buchwatd),
|( níž nátežela, na pile dědečka Reicha|ta.
Zmíněná pila ležela na potoce Teufelsbach
(dnes na mapách Čertova voda) na samých
česko.baVorských hranlcich' Pila ke svému
pohonu využívala síly dvou poto|(ů, |(teré
měty po celý ro|( dostate|( vody. ]edním
z nich byl jiŽ zmíněný Teufetsbach' druhým
pak ieho přítok Rot|rbach (dnes na mapách
Červený potok). Přes této pila připravovata
prkna a v zimě 5e na pile Vyráběly dřevěné
bedny od těch nejmenších po největší. Z pity
byly vyváženy výrobky po cestě do Knížecích
Ptání (FÚrstenhut). poté dát na železniční
zastáVku Lipka (Freiung) a nakonec do Prahy
čiVídně.

Dědeče|( Johanna Baiera měl cel|(em tři.
náct dětí, z nichž čtyři bohužel zemřely
v raném vě|<u' a tak na pi[e pracovali jen
zbylí sourozenci, tedy hlavně synové

len zorostlý žlob připomínó zmizelé mÍsto,
www. kra ! i n ypomatn e.e u /ch alou p ky/

zani kló osada choloupl<y (Hijttu
na napce s ťIsly stavení, reprc L. Klínovó,

Historie zanik|é obce Bučtna (2018)

Panětní tdbulko, unístěnó na smÍku
v rozvalinóch, připomínó místo'

kde snúI dům č.p, 22.

a jeden cizí zaměstnanec. Rodina 5i Vysta.
čila. Pita dokázala uživit celou dědečkovu
rodinu. Proto 5i rodina pily patřičně vážila.
Byla pro ně místem 5 Věčnou nosla|8ií. Vo.
nící čeÍstvým šumavským dřevem, oh[asem
dlvokých horskýCh potoků a babiičinoL
iednoduchou, ale přece nejlepšÍ kuchyní.

5e svými rodičl a mladší sestrou bydlel
matý ]ohann v posLedním staVení osady
blíz|(o cesty směřující do Bavor V čÍsLe po.
pisném r4. cestd museIa být udrŽoVána
V,.imě iV létě |ak, aby ií projely volské po.
tahy svážející různé zboží či potraviny. Tato
cesta 5e 5pojovala na KnÍŽecích Ptáních
s cestou od pity BaieÍova dědečka a po|(ra.
čovala pak až na LipI<u. Johann Baier se
svou sestrou šli cestou k dědečkově piLe
ně|(olikrát a trefiLi by sem snad i poslepu,

iakVzpomínal. V potoce u pity chytali ryby,
zkoušell si sktádat maté bedničky a pro.
žívali spokojené dětství.

Dětské hry Vystřídala doma pilná práce'
obě děti musety být doma rodičům k ruce'
sestra byla o rol( mladší a vypomáhala
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spíše mamince V kuchyni, malý Johann
sbíratV lese menší dřevo, |(tacíky a chrastí
na zátop. Kolem jeiich domu panovala čistá
a neposkvrněná piíÍoda s htubokými lesy
a rozkvetlými toukami. V o |(otí stáValy staré
jaloVCe. kIeré |ide vyuŽÍvali k Vaření či
k léčení problémů s močovým měchýřem.

Všechny děti z osady HÚttl docházely do
š|<oly na Bučině, vzdátené asi tři kitometry.
U nich V osadě byla,/budoVánd škola až ro.
ku 1908. Ač nebyIa od ostatniCh staVeni
přÍliš vzdá|ena. v zimě /a sněhoVýCh bouiÍ.
mrazu a Více ja|( metroVých závěií byla
cesta, |< dět5ké radosti, nemožná. Místo
š|<oly musely děti někdy pomáhat doma.

ale byl trest neivyšší' a tak se pan Baier
slitoval a propustil ho.

Děti na Šumavě 5e musely umět zabavit
5amy. Díky tomu bVlV mnohem Vynalé/avě.
jši zřučněiší a 5amostatněiší. Johann Baier
tryprávěL' jak si 5ám Vyíobil malý Žebřiňák
s postroij a zapřáhl do ně| jejich kočky.
zpočátku 5e jim nechtělo nic za sebou
lahat. ale po vytrvalém úsilí a Cvičení si
koč|(y zvykly a tahaly po |<uclryni spořádaně
náklad brambor a jable|(. Asi ne,lepší a ne;.
přitažlivější a|(cí pro děti i dospěté byla
pouť, která 5e V Knížecích Pláních konata na
sV. Jana (rozuměj 5V. Jana Křtitele, jemuž byl
zdejší kostel zasvěcen) koncem června

Baier po pádu železné opony, tj. po roce
1989' zašel podíVat na místa, která měl
tolik rád, nenašel už rodný dům ani dě.
dečkovu pilu. Nestáty už chatoup|(y,
Bučina ani Knížecí Ptáně' do|(once aniten
|(ostel a hřbitov, kde byl pochoVán děde'
če|(. Všude jen kopři4l, plevela pozůstat|(y
kdysi velkých stavení Značily, že tu kdysi
stáVa[y Veshice. To smutné setkání by za.
bolelo u 5Ídce lotrlého člově|(a. Johann
Baier 5e jen rozhlíŽel po pusté louce a ne.
chtěl Věřit, že už nikdy neuvidí milovanou
rodnou ves.

a L' Klinovó,
Historie zaniklé obce Bučina (Buchwald),

s,58-61

Poznal jsen ho osobně při né někdejší
nóvštěvě u poni Květy Pěničkové (*z6. břez.
no 1934 v Praze - Velkó Chuchle) v Noých
Hutích čp. 19 směrem k údolí VydřÍho poto-
ko. ieiÍž fu nejspÍš ijeho) zd,luhou nám
obslihlou ponětní knihu rodóků Z Kolten.
bachu (dnešní Nové Hutě)' To onq, kteró se
mi. zaslouŽila o instoloci panětního kamene
převaděčůn přes hranice v čosech železné
opony u Frontiškovo nedaleko Kvildy, a toké
podobného památnÍku spisovatele lohonna
Petero na zonikIé Bučině v mÍstech někdejšÍ
místnÍ školy, na weboých strónkóch Paměť
nóroda ocitovala vedle původně jÍ něnecý
sděleného ýypróvěnÍ johanna BaierI o jeho
rodné osadě, tvořÍcího v iejÍn podanÍ noši
textovou ukózku, i jeho německou o jí česky
zachycenou vzponínku na rok ry45, kteró
5en rovněž rozhodně potřÍ:

Květa Pěničkovó s Honsem Baierem
oÍchiv Kvěly Pěniěkové

kus hadru

Revoluční gardy přišly tehdy i na Bučinu,
|(de terorizovaly tamní obyvatele. svolaly
všechny muže od čtrnácti let do hotetu
Fa5tneÍ, |(terý tam tehdy 5tál' začaly

Úřdd finančnÍ stróže v sousedství hotelu Fostner no Bučině' archivvítonÝ hosÍ

Napří|(lad brŽy na jaře, |(dyŽ 5e po ještě
zmÍzlém povrchu |uk rozvážel hnůj. Johann
Baier Vzpomíná, ja|( musel doma i na po[i
zastat práci dospětého člově|(a, coŽ nebylo
pro malého chlapce vůbec iednoduché.
chodil z té dřiny řádně unaven a těšil se na
deštiVé dny, |(dy nebude muset vystrčit
z VoňaVého sena ani nos.

Jedním z jeho důležitých úkolů bylo pa.
sení krav. Ač 5e můŽe 7dát talo práce jed.
noduchá' bylo Ve[mi náročné udržet stádo
pohromadě. NěkteÍé divočejší kusy stále
utíl(aly. V lepším případě na cizí pozemek,
V tom horšÍm až /a státníhraniCi' ote( čas.
to ma[ého Johanna huboval, že nedával
dobrý pozor. Nastaly Však i dny' |(dy zvířata
byla celkem ktidná a jejich pasáček si tak
mohI užíVat krásy okoLní přírody. Jednou
prý do|(once chytil 5pícího zajíce a zavřel
ho |( ostatním králíkům. Pro divoké zvíie to

(sváte|( je stanoven na z4. června). Aby si
mohty děti l(oupit to, na co měly chuť nebo
Co 5e jim lÍbilo, muselv po Ce|ý rok pllně še.
třlt. Vypomáhaly ina pouti, |(dyž roztáčety
kolotoče, aby se mohty také povoŽit. Johann
Baier vzpomíná, iak si koupit matý noží|(,
žabku, ze |(teré mě[ Íadost pouze chvíli. Če.
|(ala ho totiž opět práce, pasení dobytka.
Během pasení si chtěl uříznout ně|(oLik Vět.
viče|<a nůž se mu z|<řivi[. Kupovalsi ta|(é tu.
recký med či čo|(otádu a páre|<. Snažilse
aLe, aby neutratiIVšec|.lny sVé těŽce vydě.
lané peníze a mohl5i něco koupit iza rok.

Dět5tVÍ mu skončiIo' když odešeI stu.
dovat na gymnázium do Prachatic (ty byly
lehdy součásti nacisti(ké ŘÍše). Domů jez.
diljen na prázdniny, ale VŽdycky se velice
těšil' ač Věděl' že ho če|(á těž|(á práce. Ve
městě si totiž nemoht zvyknout, chyběta
mu VoLnost a zelené lesy. Když se Johann

Zrovna ial<o

PokročovónÍ na stroně ú >



< Dokončehí ze strony q
\.ýslechy a Hans iieho otec přišli pod[e abe.
cedy na řadu jako pÍVní. NejdříVe Vza[i otce.
0statní če|(ali Ve Vedleiší místnosti. NeVě.
děti, co se děje. otec se nevráti[. Potom Vzali
syna. jak šeltakovou uličkou, dostatod kaž-
dého z těch pří5tušnÍků pár facek' potom
přišel ke stotu, kde seděl čtověk, |(terý mlu'
Vitptynně čes|ry' Ten mu u|(ázal těžít|(o, na
kterém byl hákoý kříž. Zeptal5e ho, co to
je. on samozřejmě odpovědět, že haken.
kreuz. Dostalránu. Potom mu ukázaIHitleÍa
a vše se opakovalo. Na|(onec mu ře|(l: ,Jy jsi
choditdo gymnázia V Prachaticích' To byla
nacistic|(á škola, tam Vá5 VychováVali |( na.
Li5mu...Polom ho položilia řeZalilak, až mu
utlou|(li ledvinu. Zmlátiti ie úplně |( nepo.
znání a potom je házeli do s|([epa. Po scho.
de(h ztovna jako kus had,U. on 5|á|p pře.
mýšlel, kde ie táta. V polovědomí styšel ně.
ia|(é sténání. Až dopadtpřímo na tátu. Druhý
den je z toho 5|(lepa Vytáhli. Pro podlitiny
ani nevlděli,sotva šli. oni iim dali pilu, aby
řezati dříVí, a celý den mu5e[i ří|(at:,,HeiI
Hitler, Heit Hitler, Heil Hitler..."

A ted'ještě něco z doby' kdy po něiokém
Hitlerovi ani po Revolučních gardóch nebylo
ni ponótky' Hon5ův dědeček Josef Reich-
hardl se norodiI no Kniže.ÍCh PlónÍch čp. 

'5dne t6. března roku 18ft Josefu Reich"
hardlovi. podruhovi z KníŽecÍch Plóní čp' 55,
a jeho ženě Anně. Dne 23. únor0 1897 se
Jo'ef Reichhordt mI.' to už jako děIník na

Kříž nedaleko domu čp. 14,
zd Ío i Www.zan i kleo bce.cz,

Íoto Tonóš Kudlák

pile, oženil v Knížecích PlónÍch s MaríÍ' byd.
Iištěn v tonním stovení čp. 19, narozenou
všok no Knížecích Plóních čp.2, dcerou
hajného o cholupnÍka no témže stavenÍ
Franze Heinzlo o Creszenzie, roz. Bloschko
z HornÍch světlých Hor čp. 12. Jejich dcera

DvÍřko od komen nglezená v rozvalinóch
donu č'p. 11, zdroi www.zonikleobce.cz,

Íoto Tonáš Kudlók

Theresia (. n. srpna ryot) 5i Vzala zo muŽe
Heinricha Baiero (i jeho rodíče, jimž se naro.
dil l5. srpna roku 19c1 v blízké osadě
scheurek čp. zl, se jmenovali Heinrich
o Theresio a brali se v KnížecÍch Ploních
7. květno ú94 o na stavení v o,odě Huttl byli

sklep pod rozvalinani domu čp. 14,
zdroj Www strónky zaniklé obce,

Íoto Tonóš Kudlók

přihlóšení aŽ od roku 1g11J' To ještě ovšem
nenostaIq oni ta prvó z obou světových
vólek, ze v;i, zaniklé pod českÝm místnÍm
jménen Choloupky, ktenj mělo svou školu,
hoslínPc s kuŽelnou (čp' 11). před kterýn
sŮ1vala jqbloň o kople, traÍiku v čp. 30, dóle
dům, v němž se provozovalo zóroveň ševcov.
ské i sedlóřské řemeslo, ne.ůstolo 1hola niC'

len olei starých jqvorů s komennou sochou
koně, na kterého pý Hans Baíer ród usedal,
blízko někdejší stoupy na mletí zímního i let'
nÍho žit1. Nestojí ovšem ani kdysi velké sta.
vení Baierových (čp' lz)' Fuchsoých (čp' lj)

o nq somém koncivesnice dům Johannoých
rodičů (čp. tQ, leho okolí prý bývalo vždy
krdsně upraveno, tróva posekóna a no Zahrg.
dě domu připraveno pohoštěnÍ, plzeňské
pivo a uzené mqso 5 chlebem, kde se jako
ho5té stověli za předvólečné',republiky,,
i "českoslovenštÍ,, bučinŠtÍ Iinoncové.
K Baierových stotku patřily dv7 sklepy q 40
hektarů pozemků' polí a luk, na nichž se
pó5óvol dobytek, který prodóvali' Dóle
pěstovoli obilÍ, brambory či zelí a Hansova

Staré předněý nolezené u rozvolin
domu č.p. 1 3., zdroj www.zani kleobce.cz,

Íoto Tomóš Kudlók

mominko nosívolo na Vimper,ký trh nóslo
o vejce. stotek něl neuvěřitelnou délku
40 metrů, tokže se pod iednu střechu VešI7
jak obytnó čá5t, tok k ní vzadu přiIehIé
chlévy. Dnes stoií v místě domu mohutný
snrk a od roku 1993 i křÍŽek jako symbo!
evokující krósné vzpomÍnky, ole i hluboký
smutek, Poté, co nusel johonn Baier roku
1944 v 5edmnóctí letech nqrukovot, dostal
se joko vojók do dnes slovinského Mori.
boru. No konci vólky z ormády zběhl
a pěšky se vracel domů, hladoÚ a ýyhublý
no smrt' T7m si s nÍn Češi, jok to popsa!
shota' vyřizovali účIv. oIe( o po něn
i Johann stačÍli ještě přece jen odejítza hro.
níce do Bavor, motka a osÍatnÍ souro.enCi je
nósleduiÍ' Johann Baier zemřel ú. listopa'
du roku 2013 v požehnaném věku 86 let
o ie pochován hned v souni řeklí' že nLin
aktivní 3 smlouvy'sedství rodných míst
v bavorské obci Finsterou. DÍky za to, co
Květě Pěničkové a nóm stačil vypovědět.

. lihočeskó Vědeckó knihovna v Českých
Budějovicích @ 2oo1.2o21

Kohoutí kříž' autor překladů
a českých textů jan Moreš,

elektronickó verze lya Koreš


