
  Nacházíte se asi kilometr od cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě a přibližně 300 m od hlavní silnice 
vedoucí z Vyššího Brodu do Loučovic. Právě v tomto úseku silnice bylo ještě do roku 2007 jedno z nejne-
bezpečnějších míst na vyšebrodsku, tzv. „Esíčko“. Napřímením silnice došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy 
na hlavním tahu k rekreační oblasti Lipna. Odbočka s významovou značkou Vás odtud zavede dobývalého 
kamenolomu na skalnatém hřebenu.

   Hier befinden Sie sich etwa 1 km vom Zisterzienserkloster Vyšší Brod (Hohenfurth) und ca. 300 m von 
der von Vyšší Brod nach Loučovice führenden Straße entfernt. Gerade dieser Straßenabschnitt galt im hiesigen 
Straßenverkehr bis 2007 als eine der problematischsten Stellen in der Region um Vyšší Brod und die Einhei-
mischen nannten die gefährliche Doppelkurve „Esíčko“ („das kleine S“). Aufgrund der Straßenbegradigung 
wurde die Sicherheit des Straßenverkehrs auf der wichtigen Zufahrtsroute in die Erholungsregion um den 
Stausee Lipno erhöht. Die gekennzeichnete Abzweigung führt Sie zum ehemaligen Steinbruch, der sich am 
felsenartigen Kamm befindet.

„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj” 
„Společně dosáhneme více”

OPATSKÁ STEZKA II – tabule č. 2
Der Abtweg II – Tafel Nr. 2

2a – CESTY. Podstatnou část kroniky (pamětní knihy) městyse Vyšší Brod sestavoval od roku 1922 historik, 
vyšebrodský cisterciák, Dr. P. Valentin Schmidt. Podle jeho pojednání vedla původně z Vyššího Brodu do Loučovic 
a Přední Výtoně po pravém břehu Vltavy jen soumarská stezka, tzv. „Laudatova stezka“. Za opata Jiřího III. 
Wendschuha (opatem v l. 1641 – 1668) byla zbudována na podzim roku 1647 vozová cesta ještě po levém břehu. 
Do Frymburka se muselo tehdy přes Kapličky nebo přes Malšín. Až s počátkem rozvíjejícího se vorařství byla 
zpevněna cesta k Lipnu na pravém břehu a pak v letech 1858–1864 vybudována nynější silnice přes Loučovice, 
Lipno a odtud do Přední Výtoně a Frymburka.

2b – ŽULA. Při pohledu na základní geologickou mapu této oblasti zjistíme, že horninové podloží zdejších 
lesních porostů tvoří středně zrnitá až jemnonozrnná muskovit-biotitická žula (tzv. „eisgarnský typ“). Již její 
název nám částečně napovídá její složení z běžných horninotvorných minerálů (křemen, živec, muskovit, biotit). 
V celém lesním komplexu nacházíme tuto žulu ve velkém množství i na povrchu ve formě jednotlivých balvanů, 
balvanitých sutí i větších skalních útvarů (tzv. tory a mrazové sruby). Tato žula byla pro snadnou dostupnost 
a dobré vlastnosti využívána ke stavebním účelům a je z ní vystavěn i vyšebrodský klášter. V podstatě na každém 
kroku nacházíme pozůstatky po činnosti místních kameníků, ať to jsou stopy po lámání, nalámaný materiál nebo 
dokonce načisto opracované kamenné prvky.

2c – KAMENÍCI. O práci kameníků v těchto místech vypovídá i básník Adolf Heyduk (*1835 1923). V kapitole 
Vltava, druhého dílu sborníku Čechy, popisuje svoji cestu z Loučovic do Vyššího Brodu: „Kráčí-li poutník silnicí 
dále, přijde na skalnatou lysinu, na níž pilná ruka kameníkova vysekává nejen kostky stavební, ale i žebroví a skru-
ží, určené pro opravu chrámu Vyšebrodského, na kteréž sobě nynější opat P. Vackař (Leopold Wackarž, opatem v l. 
1857 – 1901) nad jiné zakládá, a již inženýr Karel plným uměleckým vědomím vede a řídí“. Po cestě k vyšebrod-
skému klášteru pak popisuje místa, kterými procházíte: „Dá-li se poutník cestičkou vpravo, nedbaje silnice, jež 
zde velmi zatáčí, octne se však v pěkném lese na úpravných procházkách mnichů a občanů Vyšebrodských“.

2d – HOSPODAŘENÍ. K významným stavebním úpravám provedeným ve vyšebrodském klášteře za Leopolda 
Wackarže nalezneme i poznámku v Dějinách kláštera Vyšší Brod v Čechách (P. Dominik Kaindl, OCist.): „Velké 
peněžité částky, které všechny tyto stavby pohltily, mohl klášter poskytnout jenom díky tomu, že opat Wackarž 
zavedl ve všech odvětvích klášterního zemědělství a lesnictví vzorný pořádek. Lesní a zemědělské pozemky byly 
racionálně obhospodařovány podle nejnovějších metod a tím bylo docíleno podstatně vyšších výnosů. Ve všech 
klášterních revírech byly založeny lesní školky, aby bylo možno hned znovu osázet odlesněné plochy“. Leopold 
Wackarž byl také předsedou krajského zemědělského a lesnického spolku ve Vyšším Brodě. Roku 1874 zde 
uspořádal zemědělskou a lesnickou výstavu.

2e – ŽIVEC. Středně zrnitou až drobnozrnnou muskovit-biotitickou žulu odtud směrem ke státní hranici 
s Rakouskem střídá středně zrnitá porfyrická biotitická žula (tzv.  „weinsberský typ“). Tato žula obsahuje ve velkém 
množství vyrostlice draselného živce (ortoklasu), které někdy dosahují velikosti až 10 cm. Ty je pak možno místy 
nalézt vyvětralé z této horniny. Zajímavostí, kterou lze na vyšebrodsku také na některých lokalitách nalézt, jsou 
tzv. „dvojčatné prorostlice“ dvou krystalů živce. Ty se vzájemně zrcadlově prorůstají podle tzv. „karlovarského 
zákona“ a jejich nejznámější naleziště u nás je v okolí Karlových Varů (světoznámá „karlovarská dvojčata“). Tam je 
v rámci svých výzkumů poprvé popsal v roce 1807 básník Johann Wolfgang Goethe (*1749 1832), jehož zájem 
o mineralogii není veřejnosti příliš znám.

2f – NEROSTY. Mezi zajímavými vzorky minerálů, pocházejícími z širšího okolí, jmenujme například fialovou 
formu nejběžnějšího a nejrozšířenějšího minerálu křemene – ametyst, žlutozelený beryl, jehož nejznámější 
drahokamová odrůda je smaragd a nebo černý turmalín – skoryl s granáty. Na území tzv. „kaplické jednotky“ 
situované na levém břehu Vltavy, kde na rozdíl od pravého břehu tvoří podloží muskovit-biotitická pararula, 
se setkáváme se třemi polymorfními minerály (tzn. mají stejné chemické složení – Al2SiO5, ale odlišný vzhled) 
– andalusitem, kyanitem a silimanitem. V korytě Vltavy byly nedávno nalezeny ve valounech andalusitu drobné 
šedomodré krystaly korundu, jehož drahokamová odrůda je známa jako safír. V některých přítocích Vltavy lze 
i dnes narýžovat zlato v podobě drobných šupinek, tzv. „zlatinek“.

2a – DIE WEGE. Den wesentlichen Teil des Gedenkbuchs der Stadtgemeinde Vyšší Brod (Hohenfurth) schrieb seit 
1922 der Historiker und Hohenfurther Zisterziensermönch Dr. P. Valentin Schmidt. Laut seiner Betrachtungen 
führte von Vyšší Brod (Hohenfurth) nach Loučovice (Kienberg) und Přední Výtoň (Vorder-Heuraffl) ursprünglich 
nur ein Säumerweg, „Laudatus-Weg“ genannt. Unter dem Abt Georg III. Wendschuh (regierte 1641 – 1668) wurde 
im Herbst 1647 am linken Moldau-Ufer noch eine Frachtstraße angelegt. Nach Friedberg (Frymburk) musste man 
damals über Kapellen (Kapličky) oder Malsching (Malšín) fahren. Erst zu Beginn der sich entfaltenden Flößerei 
wurde der Weg nach Lippen (Lipno) befestigt und in den Jahren 1858 – 1864 eine neue Straße über Kienberg 
(Loučovice), Lippen (Lipno) und von hier aus nach Vorder-Heuraffl (Přední Výtoň) und Friedberg (Frymburk) 
gebaut.

2b – DER GRANIT. Beim Betrachten einer allgemeinen geologischen Karte dieses Gebiets stellen wir fest, dass 
die sich unter den hiesigen Waldbeständen befindende Gesteinsgrundschicht von mittelkörnigem und fein-
körnigem Biotit-Muskovit-Granit (sog. Eisgarn-Granit) gebildet wird. Schon diese Bezeichnung alleine deutet 
an, dass dieser Granit aus geläufigen, gesteinsbildenden Mineralien besteht (Quarz, Feldspat, Muskovit, Biotit). 
Diesen Granit finden wir auf der gesamten Waldbestandsfläche in großen Mengen auch auf der Bodenoberflä-
che als einzelne Granitsteine, Felsengeröll oder auch massive Felsengebilde (sog. Frosthütten). Der Granitstein 
wurde wegen seiner einfachen Beschaffbarkeit und seiner guten Eigenschaften als Baumaterial verwendet, auch 
für den Bau des Klosters Hohenfurth. Sozusagen auf Schritt und Tritt begegnen wir den Spuren, die in der Land-
schaft hiesige Steinmetze hinterließen. Es handelt sich dabei um das Abbauen der Felsen, den herumliegenden 
Bruchstein, manchmal sogar um bereits bearbeitete Bauelemente aus Stein.

2c – DIE STEINMETZE. Über die Arbeit der Steinmetze in dieser Region berichtet auch der Dichter Adolf Heyduk 
(*1835 1923). Im Kapitel „Vltava“ (Die Moldau) im zweiten Teil des Sammelbandes „Böhmen“ beschreibt er seine 
Wanderung von Loučovice (Kienberg) nach Vyšší Brod (Hohenfurth): „Schreitet der Wanderer auf der Straße weiter, 
kommt er auf ein kahles Steinplateau, auf dem die geübte Steinmetzhand nicht nur Pflastersteine klopft, sondern 
auch Gerippe und Wölbscheiben meißelt, die für die Renovierung der Hohenfurther Klosterkirche bestimmt sind, 
der sich der jetzige Abt P. Wackarž (regierte 1857 – 1901) besonders liebevoll widmet und die Ingenieur Karel mit 
vollem Kunstverständnis führt und leitet.“ Auf dem Weg zum Kloster Hohenfurth schildert er Plätze, über die wir 
wandern: „Wenn der Wanderer auf dem kleinen Weg rechts abbiegt und sich nicht um die Straße, die hier große 
Kurven macht, allzu sehr sorgt, erreicht er einen schönen Wald mit gepflegten Spazierwegen der Hohenfurther 
Mönche und Bürger.“

2d – DIE WIRTSCHAFT. Bzgl. bedeutender Umbauten, die im Kloster Hohenfurth unter seinem Abt Leopold 
Wackarž durchgeführt wurden, finden wir folgende Anmerkungen in der Geschichte des Zisterzienserstiftes 
Hohenfurth in Böhmen von P. Dominik Kaindl, OCist.: „Die großen Summen, welche alle diese Bauten verschlan-
gen, konnte das Stift nur dadurch aufbringen, dass Abt Leopold Wackarž in allen Zweigen der Land- und Forst-
wirtschaft des Stiftes einen mustergültigen Betrieb einführte. Die Wald-, Feld- und Wiesenkultur wurde nach den 
neuesten Methoden rationell betrieben und dadurch ein bedeutendes Mehrerträgnis erzielt. In allen Stiftsrevie-
ren wurden Waldbaumgärten angelegt, um die abgeholzten Flächen sogleich wieder bepflanzen zu können.“ 
Leopold Wackarž war auch Obmann des land- und forstwirtschaftlichen Bezirksvereins Hohenfurth. Im Jahr 1874 
veranstaltete er in der Stadt Hohenfurth eine land- und forstwissenschaftliche Ausstellung.

2e – DER FELDSPAT. Der mittelkörnige und feinkörnige Biotit-Muskovit-Granit (sog. Eisgarn-Granit) wechselt 
sich auf dem Gebiet von hier bis zur tschechisch-österreichischen Staatsgrenze mit dem mittelkörnigen por-
phyrischen Biotit-Granit (sog. Weinberg-Granit) ab. Einen hohen Anteil dieser Granitart bildet der Einsprengling 
des Kalifeldspats (Orthoklas), manchmal bis zu 10 cm groß. Die Orthoklas-Steine kann man stellenweise im 
verwitterten Gestein finden. Eine Merkwürdigkeit, die man in der Region um Vyšší Brod (Hohenfurth) finden 
kann, nennt sich „Durchkreuzungszwillinge“ von zwei Feldspatkristallen. Die bekanntesten Fundlokalitäten in 
Tschechien befinden sich um Karlovy Vary (Karlsbad). Die heute weltberühmten „Karlsbader Zwillinge“ beschrieb 
im Rahmen seiner Forschung zum ersten Mal im Jahr 1807 der Dichter Johann Wolfgang Goethe (*1749 1832), 
dessen Interesse an Mineralogie allgemein nicht sehr bekannt ist. 

2f – DIE MINERALIEN. Von den interessanten Mineralien, die in der weiten Umgebung vorkommen, erwähnen 
wir als Beispiel die violette Form des geläufigsten Quarzminerals – es ist der Amethyst, gelbgrüner Beryll, des-
sen bekannteste Modalitäten Smaragd und schwarzer Turmalin (Schörl mit Granaten) sind. Auf dem Gebiet der 
sog. „Kaplitzer Einheit“ – die sich am linken Moldau-Ufer befindet und wo im Gegensatz zum rechten Ufer die 
Bodenschicht von Biotit-Muskovit-Paragneis gebildet wird – finden wir drei polymorphen Mineralien, welche die 
gleiche chemische Formel Al2[O|SiO4] haben, jedoch jeweils ein anderes Aussehen. Es handelt sich um folgende 
Mineralien: Andalusit, Kyanit und Silimanit. Im Flussbett der Moldau wurden unlängst im Andalusin-Kiesel kleine 
graublaue Korund-Kristalle gefunden, dessen Edelsteinmodalität als Saphir bekannt ist. In manchen Zuflüssen 
der Moldau kann heute noch Gold in Form von kleinen Goldsplittern gewaschen werden.

Náš tip: Vydejte se také na Meditační stezku Steinbach v St. Oswaldu u Freistadtu! Potůček Vás z městečka dovede k poutní kapli a léčivému prameni Maria Bründl. 
Meditační texty v češtině a němčině atmosféru tohoto zvláštního silového místa ještě více umocňují. 
Unser Tipp: Besuchen Sie auch den Meditationsweg in St. Oswald bei Freistadt! Der Steinbach führt Sie vom Stadtplatz zur Wallfahrts- und Heilwasserkapelle 
Maria Bründl. Die Meditationstexte auf Deutsch und Tschechisch unterstreichen die Atmosphäre dieses besonderen Kraftortes.
Trasa/Route: (CZ) V. Brod – Studánky / (A) Weigetschlag – Freistadt – St. Oswald b. Fr. (38 km)

Text: Miroslav Kubišta, překlad do němčiny: Jiří Franc 

2a – Cesta u Loučovic (K. Liebscher)
Der Weg bei der Gemeinde Loučovice (K. Liebscher)

2a – Část původní cesty
Ein Teil des ursprünglichen Wegs

2b – Stopy po lámání kamene
Spuren vom Brechen des Gesteins

2b – Kvádrový rozpad žuly
Wollsack-Granitverwitterung

2c – Nedokončený žulový blok
Unvollendeter Granitblock

2d – Snímek ze zalesňovacích prací
Bildaufnahme der Bewaldungsarbeiten

2d – Označení klášterních pozemků
Markierung der Klostergrundstücke

2e – Dvojče místního živce
Ein von hiesigem Feldspat gebildeter Zwilling

2f – Žlutozelený krystal berylu
Gelbgrüner Berylkristall

2f – Růžový andalusit z okolí
Andalusit aus der Region, rosa
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2c – Kamenné polotovary
Unvollendete Produkte der Steinmetzer


