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10.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

10.1.1	 PŘÍRODNÍ	POMĚRY

Povodí řeky Ploučnice (německy der Polzen) leží  
v severních Čechách. Odvodňuje území části Ralské 
pahorkatiny, Českého středohoří a Lužických hor. Jeho 
celková rozloha činí 1193 km2. Ploučnice je pravo- 
stranným přítokem Labe. Teče obecně východo-zá- 
padním směrem a do Labe se vlévá v Děčíně ve výšce 
121,4 m n. m. Rozsah pojmenování řeky se v minulos-
ti měnil. V některých mapách je jménem Ploučnice 
označován její tok až od výtoku z Horecké nádrže  
u Stráže pod Ralskem, někdy dokonce jen od soutoku 
s Panenským potokem v Mimoni. Rozpory vznikaly rov- 
něž při určení pramene řeky. Od ústí do Labe je ne-
jvzdálenější pramen na ještědském svahu nad Horní- 
mi Pasekami v nadmořské výšce přibližně 750 m n. m. 
Tento pramen je ve vzdálenosti asi 108 km od ústí. 
Protože však potok, který z něj vytéká – někdy se ozna- 
čuje jako Janovodolský potok – v sušších částech roku 
vysychá, je běžně za pramen Ploučnice považována  
tůň u Osečné v nadmořské výšce 385 m, ležící těsně  
u Jenišovského rybníka. Pramenná tůň je od ústí  
v Děčíně vzdálena asi 103 km. Vodnost toku byla do- 
statečná k pohonu několika mlýnů v úseku toku od 
Osečné do Lázní Kundratic (Kolektiv, 1998; Kohoutek  
a kol., 1978; Štefáček, 2008).

Výškový rozdíl mezi pramennou tůní a ústím do Labe 
je poměrně malý, asi 263 metrů, průměrný podélný 
sklon činí jen 2,56 ‰. Spádové poměry jsou však  
v průběhu velmi rozdílné: na horním toku pod Osečnou 
má Ploučnice spád až 33,8 ‰, na dolním toku západ- 
ně od Žandova, kde je před ústím do Labe množství 
jezů, zhruba 7 ‰. Nad Novinami pod Ralskem se řeka 
zařezává do hluboké pískovcové soutěsky, která končí 
stometrovou štolou. Tento útvar se nazývá Průrva 
Ploučnice. Úsek od Mimoně je částečně regulované 
koryto s břehovými porosty a několika menšími stupni. 
Průměrný podélný sklon ve střední části toku klesá na 
0,8 ‰, v úseku mezi Hradčany a Českou Lípou dokonce 
na pouhých 0,6 ‰. Ploučnice se tu v četných mean-
drech vine širokou údolní nivou s hojnými zamokře- 
nými úseky. Řečiště je na obou stranách lemováno 
vyvýšenými břehovými valy. Při vysoké hladině řeky  
se voda po opadnutí nemůže snadno stahovat zpět do 

řečiště a odtékat, takže mezi meandry vznikají četné 
trvale zamokřené plochy. Obyvatelé se tento stav sna- 
žili napravovat četnými odvodňovacími kanály. Jejich 
funkčnost však byla problematická a sklízeli na zdej- 
ších zamokřených lukách zpravidla jen podřadnou píci. 
Dnes jsou staré kanály zarostlé, často zasypané nebo 
přeložením meandrů od řečiště oddělené a svoji funk-
ci plnit nemohou, takže velká část údolní nivy zůstává 
trvale zamokřená, v některých místech se v ní udržuje 
volná vodní hladina (Kolektiv, 1998). 

Severní (tj. pravobřežní) část povodí je kopcovitá až 
hornatá, protože pokrývá jižní podhůří Lužických hor. 
Tok Ploučnice je z něj napájen podhorskými toky,  
z nichž nejvýznamnější představuje Svitavka. Jižní  
(levobřežní) část povodí je typická širokými, jen mírně 
zvlněnými, údolími, které jsou od sebe odděleny vulka- 
nickými vrchy nebo nevysokými pískovcovými skalními 
útvary. Také samo údolí Ploučnice je většinou široké  
a s malým podélným sklonem, s charakteristickým 
meandrovitým korytem. Nejvýznamnější přítoky  
představují Robečský a Bobří potok s řadou rybníků.  
V minulých stoletích se tok Ploučnice lidskou činností 
intenzivně proměňoval. Podél celého toku vznikaly 
náhony k mlýnům a rybníky zajišťující pro ně pohonnou 
vodu i v letním období. 

Území povodí protínaly severojižním směrem v minu-
losti dvě důležité komunikace, Žitavská cesta z údolí 
Jizery přes Mimoň a Jablonné v Podještědí do Žitavy,  
a pak spojnice Litoměřice – Česká Lípa – Rumburk.  
Na vývoj vodohospodářských objektů neměly zásadní 
vliv. Teprve vznik železnice z Děčína do České Lípy 
(1869–1872), která vede úzkým údolím dolního toku 
Ploučnice, podnítil rozvoj objektů využívajících vodní 
sílu. Naopak železnice z České Lípy do Liberce (1883, 
1900) neměla na využití vodní energie vliv.

10.1.2	 ČLENĚNÍ	ÚZEMÍ

Z hlediska charakteristik vodních toků, krajinného 
rámce, sídelních a historických souvislostí lze území po- 
vodí Ploučnice rozdělit na následující oblasti označené 
A–G (Obr. 10-1):
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• Horní tok Ploučnice s přítoky, Podještědí, okolí Oseč- 
né, úsek od pramene na svazích Ještědského hřebe- 
ne až po Stráž pod Ralskem (oblast A),

• Úsek Ploučnice mezi Stráží pod Ralskem – Mimoní 
– Zákupy a Českou Lípou (oblast B),

• Pravé přítoky Ploučnice, povodí Panenského potoka, 
okolí Jablonného v Podještědí (oblast C), 

• Pravé přítoky Ploučnice, povodí Svitavky, Dobranov- 
ského potoka, Lužické hory a jejich podhůří, okolí 
Zákup (oblast D),

• Levé přítoky Ploučnice, povodí Ploužnického, Hrad- 
čanského, Mlýnského, Robečského a Bobřího poto-
ka, Ralská pahorkatina, vojenský prostor Ralsko, okolí 
Doks, Stvolínek, Holan a Zahrádek (oblast E),

• Střední tok Ploučnice, úsek Česká Lípa – Žandov, 
pravé přítoky Ploučnice, povodí Šporky, Bystré, Lu- 
žické hory a České Středohoří (oblast F),

• Dolní tok Ploučnice s přítoky, úsek Žandov – Benešov 
nad Ploučnicí – Děčín, České Středohoří a Děčínská 
vrchovina (oblast G).

10.1.3	 CHARAKTERISTIKA	
	 VODOHOSPODÁŘSKÝCH	STAVEB	
	 V	JEDNOTLIVÝCH	OBLASTECH	
	 POVODÍ	PLOUČNICE

A) Horní tok Ploučnice s přítoky, Podještědí, okolí 
Osečné, úsek od pramene na svazích Ještědského 
hřebene až po Stráž pod Ralskem. 

Ploučnice a její nejvýznamnější přítoky v horním 
úseku – Ještědský a Dubnický potok protékají zvlně- 
nou pahorkatinou. Krajina je zde poměrně intenzivně 
zemědělsky využívaná. Výjimky tvoří příkré svahy 
Ještědského hřebene a rozsáhlé lesní partie jižně od 
Ploučnice. Vodní toky lemují typické údolní lánové vsi, 
dosahující délky několika kilometrů. Mezi Chrastnou  
a Hamrem je tok rozdělen na severní větev (náhon), 
napájející řadu vodních děl technických zařízení, a jižní 
větev (přírodní tok) přivádějící vodu do zdejší rybniční 
soustavy kolem Hamerského rybníka. Dominují zde 
vodní mlýny, výrazná je rovněž vrstva železářských 
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Obr.	10-1	Povodí Ploučnice s vymezením dílčích oblastí (A–G) a ohnisek zájmu (zpracoval VÚV TGM).
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hamrů a drobných kováren, většinou ale časově  
s omezenou dobou fungování (2. polovina 16. století  
a 2. polovina 18. a počátek 19. století). Vzhledem  
k okolním rozsáhlým lesním partiím je zde četné rovněž 
umístění pil, zpravidla situovaných k mlýnům. Většina 
vodních motorů byla tvořena vodními koly na horní 
vodu, v menším množství se objevují turbíny. Mezi 
dochovanými mlýny lze najít velmi hodnotné ukázky, 
disponující rovněž více či méně technologickým 
zařízením. Objekty s převažujícími roubenými konstruk-
cemi reprezentuje mlýn č. p. 27 v Osečné (Jenišovický) 
s dochovaným náhonem pod pramenem Ploučnice, 
mlýn č. p. 37 v Lázních Kunratice s torzem vodního kola. 
Mezi zděnými mlýny vyčnívá č. p. 45 v Lázních Kunra- 

tice a č. p. 260 Křižanech. Hamry stály v minulosti  
v Chrastné, Břevništi, Hamru na Jezeře, Žibřidicích, 
nedaleko Stráže pod Ralskem a údajně také níže  
v Novinách pod Ralskem. Unikátní stavbou je objekt 
papírny č. p. 5 v Hamru na Jezeře z 80. let 17. století 
(Kolka, Peřina, 2018). Výraznou vrstvou jsou rovněž 
zdejší vodojemy, především v Osečné a v obcích skupi-
nového vodovodu v Břevništi a Stráži pod Ralskem. 
Velmi dobře dochované vodní dílo představuje náhon 
někdejší mlýna č. p. 2 v Břevništi, později upravený na 
menší textilní továrnu.

 
B) Úsek Ploučnice mezi Stráží pod Ralskem – Mimoní 
– Zákupy a Českou Lípou. 

Vodnatější tok Ploučnice zde protéká mělkými pán-
vemi a průmyslovými enklávami v uvedených měst-
ských aglomeracích. Část toku mezi Stráží pod Ralskem 
a Mimoní prošla v 80. letech 20. století degradující 
regulací a napřímením toku, které vedly k narušení 
zdejší krajiny (v souvislosti s uranovým průmyslem)  
a likvidaci řady historických vodohospodářských sta- 
veb a technických zařízení (Vojtíšková, Vojtíšek, 2002). 
Od Zákup do České Lípy je naopak zachován výrazně 
meandrující tok v ploché pánvi. Rozsáhlé rybniční 
soustavy kolem Novin pod Ralskem a Zákup zanikly již 
v poslední čtvrtině 18. století. V některých partiích jsou 
hráze rybníků dodnes dochovány v krajině. Patrně 
nejvýznamnějším pozůstatkem této soustavy je mo-
hutná hráz s obtokovým kanálem raženým v pískovco- 
vém skalním podloží, tzv. Průrva Ploučnice u Novin  
pod Ralskem. V této oblasti se výrazně uplatňují přede- 
vším vodní mlýny a tovární provozy, zejména textilní. 
Zdejší mlýny náležely k větším provozům s vodními  
koly na spodní vodu a častou přestavbou na turbíny. 
Textilní podniky nalézáme v zejména v Mimoni a České 
Lípě, dále v Novinách pod Ralskem a Dubici. Velmi 
významné byly zdejší papírny v Mimoni a Borečku.  
Z dochovaných vodní děl je nejhodnotnější torzo jezu, 
náhon a základy staveb s odtokovým kanálem u papír- 
ny v Borečku, dále rozsáhlý provoz mlýna a pily č. p. 37 
v Brenné s mohutným zděným jezem a širokým náho-
nem a sousední náhon mlýna ve Veselí.

 
C) Pravé přítoky Ploučnice, povodí Panenského po-
toka, okolí Jablonného v Podještědí.

Vodnaté povodí Panenského potoka a přítoků – 
Kněžického a Heřmanického potoka svádí vodu z jiho- 
východního úpatí Lužických hor. Četnost historických 
vodních děl je zde mimořádná a výskyt technických 
zařízení na vodní pohon je zde typově velmi bohatý. 
Dominantní zde jsou vodní mlýny poháněné přede- 
vším vodními koly na horní vodu, časté jsou drobnější 

Obr.	10-3 Brenná, mlýn č. p. 37, mohutný náhon z Plouč- 
nice ústil do lednice a později turbínové kašny u torza 
základů zdiva mlýnské budovy, vlevo mimo záběr 
stála na druhé straně náhonu pila, v pozadí obytná 
budova (foto Miroslav Kolka, 2019).

Obr.	 10-2	Osečná, mlýn č. p. 27 pod pramenem 
Ploučnice, vlevo obytná budova s mlýnicí a vpravo 
chlévy a další hospodářské objekty, náhon probíhá za 
budovami (foto Miroslav Kolka, 2021). 



textilní provozy (valchy, barvírny), dále větší textilní 
podniky, pily, nebo kostní stoupy. Kolem zámků Lem-
berk, Nový Falkenburk a Velký Valtinov se uplatňují 
rovněž rozsáhlé rybniční soustavy. Téměř všechna 
sídla mají zachovány součásti historických vodovodů  
z počátku, nebo z 1. třetiny 20. století. Mezi vodními 
mlýny lze nalézt mimořádně hodnotné ukázky objektů 
s převažujícími roubenými konstrukcemi (Markvartice 
č. p. 44 a 110), stavby kombinující roubené, hrázděné 
a zděné konstrukce (Heřmanice č. p. 117) a velké zděné 
mlýny (Jablonné č. p. 358, Hlemýždí – Jáchymov č. p. 
24 a 35 – první z nich je dodnes funkční). Velká část 
vodních děl je zachována, mezi nejzajímavější náleží 
Hlemýždí – Jáchymov č. p. 24. Z textilních podniků je 
hodnotná především tkalcovna č. p. 66 (na místě 
staršího mlýna) ve Velkém Grunově. Stavem zachování 
a výjimečností svého řešení hranice území převyšuje 
kostní stoupa u zaniklého č. p. 95 ve Velkém Grunově 
s krátkým náhonem, lednicí a odtokovým kanálem 
vysekaným do pískovcového skalního bloku na břehu 
potoka a odkrytými torzy štoků pro stoupy. Pro tato 
mladší vodní díla, vklíněná mezi starší dlouhé náhony 
je typické umístění přímo na břehu potoka a použití 
vodních kol na spodní vodu (Kolka, Peřina, 2014).  
Charakteristické je to zejména pro drobnější provozy 
související s textilním průmyslem. Z hodnotných vodo- 
vodů je nutno zmínit zámecký vodovod zámku Lemberk 
s dochovanou vodárnou pod hrází Pivovarského ryb- 
níka a barokní vodárenskou věží (Kolka, Peřina, 2016).

 

D) Pravé přítoky Ploučnice, povodí Svitávky, Dobra- 
novského potoka, Lužické hory a jejich podhůří, okolí 
Zákup.

Oblast s mimořádnou koncentrací vodních děl tech-
nických zařízení využívá četné horské toky na jižních 
svazích Lužických hor, které odvádí do Ploučnice  
Svitávka a Dobranovský potok. Severní horské partii 
dominují na Svitávce a Hamerském potoce vodní mlýny, 
pily a drobnější textilní provozy (mechanické tkalcovny, 
niťárny). Zajímavostí je výrazné rozšíření starší soustavy 
mlýnů během první čtvrtiny 18. století. Mezi nejlépe 
zachované mlýny náleží Dolní Světlá č. p. 161 a Maře- 
nice č. p. 19. Nejvýznamnější pily se koncentrují na 
Hamerský potok do Hamru u Naděje a Mařeniček. 
Pravostranný přítok Svitávky – Boberský potok (a Svor-
ský potok) využívalo několik desítek brusíren skla, 
především v Rousínově, Cvikově a Svoru. Mimo ně zde 
nacházíme další mlýny a textilní podniky (mechanické 
tkalcovny, niťárny). Dochované příklady vodní děl jsou 
mimořádné především umístěním jezů, náhonů a od-
tokových kanálů do pískovcového skalního podloží 
včetně dlouhých skalních štol (Kolka, 2012). Dále se zde 
nachází velmi hodnotný soubor historických vodojemů, 
většinou s výstavně řešenými fasádami (Svor, Cvikov…). 
Další brusírny skla nacházíme v povodí Dobranovského 
potoka v Radvanci, Chotovicích, Janově a Pihelu. Mezi 
velmi hodnotné ukázky mlýnů na tomto toku náleží 
Radvanec č. p. 77, Sloup č. p. 82 a č. p. 117, hodnotné 
vodní dílo je částečně zachováno u mlýna č. p. 29  
v Písečné. Dolní tok Svitávky obsahuje velkou koncen-
traci technických zařízení zejména v Lindavě – mlýny, 
zrcadlárny, textilní podniky (valchy, mandly, barvírny) 

Obr.	10-4 Velký Grunov, kostní stoupa a olejna v used- 
losti č. p. 95, pohled na vykopané torzo stavby před 
opětovným zastřešením, krátký náhon na levém břehu 
Panenského potoka ústí do mohutné lednice, kde bylo 
osazeno vodní kolo na spodní vodu, vpředu odkrytá 
podlaha pracovního sálu s torzy štoků pro tyčové 
stoupy, velká část stavby včetně lednice a odtokového 
kanálu je vysekaná do pískovcového podloží (foto 
Miroslav Kolka, 2012).

Obr.	10-5 Sloup v Čechách, mlýn č. p. 117, pochází  
z doby kolem roku 1757 a kombinuje roubené přízemí 
s podstávkou u obytné části, hrázděné patro a velmi 
zajímavou podsíň, mlýnice je umístěna za podsíní  
a zabírá celou pravou polovinu stavby (foto Miroslav 
Kolka, 2021).
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Obr.	10-6 Zahrádky, mlýn č. p. 34, mohutná historizu- 
jící budova z roku 1865 stojí pod zámeckou ostrožnou, 
zařízení poháněla dvě kola na horní vodu, umístěná 
před v lednici před průčelím, dlouhý náhon ke mlýnu 
vedl až od dolního konce Novozámecké průrvy, na 
pravé nároží navazovala zaniklá čerpací stanice zá-
meckého vodovodu (foto Miroslav Kolka, 2020).

a dřevozpracující podniky (truhlárny). Mimořádně 
hodnotná jsou vodní díla zdejších zrcadláren Kinských, 
především brusíren a leštíren zrcadel jižně od Lindavy 
směrem na Velenice. Starší objekt s hrázděným patrem 
z roku 1767 má náhon vedený v mimořádně dlouhé 
skalní štole. Mladší tzv. Rabštejnský podnik má podobu 
monumentální historizující stavby, přilepené ke skalní 
stěně u paty údolí. Historicky a rozsahem dominantním 
podnikem byla zanikající kartounka Leitenbergerů  
v Nových Zákupech využívající také bělidlo na Svitáv- 
ce. Mezi mlýny je potřeba uvést dochované budovy  
č. p. 87 v Lindavě s unikátním umístěním lednice  
s vodním kolem ve skalní prostoře a skalní štolou náho-
nu, družstevní mlýn č. p. 20 ve Velenicích, mlýn č. p. 50 
v Zákupech (Kolka, 2021). Z vodovodních staveb je 
nejhodnotnější vodojem s prameništi v Bohaticích  
u Zákup, sloužící od roku 1914 pro město Zákupy.

 
E) Levé přítoky Ploučnice, povodí Ploužnického, Hrad- 
čanského, Mlýnského, Robečského a Bobřího po- 
toka, Ralská pahorkatina, vojenský prostor Ralsko, 
okolí Doks a Zahrádek.

Rozsáhlá jižní část povodí se nachází v Ralské pahor-
katině. Je typická rozlehlými rybničními soustavami, 
důmyslně využívajícími přívodní kanály a výpustní průr-
vy sekané do skalního pískovcového podloží. U řady  
z těchto děl jsou situovány rovněž vodní mlýny a pily, 
jejichž tradice sahá až do počátku kolonizace území  
ve 2. polovině 13. století (Kolka, 2014; Kolka, 2003). 
Mezi nejhodnotnější ukázky patří, Staré Splavy č. p. 37, 
Janovice č. p. 14, Kravaře – Víska č. p. 8 a 126 a Zahrád- 
ky č. p. 34 (výstavný mlýn s novorománskou fasádou  

z roku 1865). Z torzálně zachovaných objektů jsou 
velmi zajímavé mlýny (a pily) pod Dolanským, Mlýnským 
(Hrázským) a Holanským rybníkem. Výjimečný je výskyt 
kartounky v areálu Břehyňského mlýna. Dochovaný 
objekt č. p. 262 byl po zániku provozu přestavěn  
a představuje tak zároveň ukázku velké panské vald- 
štejnské pily. V okolí Hradčan registrujeme rovněž 
výskyt hamrů na železnou rudu. Specifickou podobu 
mají zdejší obecní vodovody. Na rozdíl od okolních 
území nevyužívají gravitační rozvod, ale naopak čerpa-
jí vodu z vydatných zdrojů z údolí zdejších hluboce 
zaříznutých vodních toků. Voda byla do vesnic s velkým 
převýšením čerpána pomocí pístových čerpadel 
poháněných vodními koly a drobnějšími turbínami. 

 
F) Střední tok Ploučnice, úsek Česká Lípa – Žandov, 
pravé přítoky Ploučnice, povodí Šporky, Bystré, Lu- 
žické hory a České Středohoří.

V tomto úseku je tok Ploučnice již velmi vydatný. 
Koncentrace vodní děl je zde poměrně řídká, ale jedná 
se o velké vodní mlýny poháněné vodními koly na spod-
ní vodu, často později vyměněnými za vodní turbíny 
(Kolektiv, 2018). Pravostranný přítok – Šporka odvádí 
do Ploučnice vodu z jihozápadního okraje Lužických  
hor a navazujícího Českého Středohoří. Vedle vodních 
mlýnů zde dominují brusírny skla, a to v Arnultovicích, 
Novém Boru a především ve Skalici. Z hodnotných mlý- 
nů je nutno zmínit č. p. 269 ve Skalici. Tok Bystré pro- 
chází dlouhými lánovými vesnicemi a ústí v Benešově 
do Ploučnice. Poháněl zde velké množství mlýnů,  
v některých případech kombinovaných s pilami. Zacho- 
vány jsou zde dobře zejména zděné objekty, mezi nej- 

 
Obr.	10-7 Skalice u České Lípy, mlýn č. p. 269, velmi 
dobře zachovaná budova pozdně barokního mlýna  
z doby kolem roku 1762, přízemí je zděné a patro 
roubené s regionálně typickým obložením (foto Miro-
slav Kolka, 2017).



hodnotnější náleží mlýny v Horních Habarticích č. p. 41, 
č. p. 68 a 112. Na těchto tocích zcela převažovala vodní 
kola na horní vodu. Také v tomto území nalézáme řadu 
historických vodovodů, nejlépe zachované vodojemy 
stojí v Novém Boru, Arnultovicích a Polevsku. 

 
G) Dolní tok Ploučnice s přítoky, úsek Žandov – Bene- 
šov nad Ploučnicí – Děčín, České Středohoří a Děčín-
ská vrchovina. 

Starší jádro historických technických zařízení zde 
představovaly velké vodní mlýny na vydatném toku 
Ploučnice, který zde plyne poměrně úzkým kaňonovi- 
tým údolím. K nim je nutno ještě přiřadit jednu z nej- 
starších českých papíren v Benešově, která byla zalo- 
žena již v 16. století. Toto jádro ale již od 2. čtvrtiny  
19. století zcela převrstvila kontinuální řada textilních 
továren v celém úseku od Františkova (respektive Dol-
ních Valkeřic) až po Děčín (Valchařová, Beran, Zikmund, 
2011). Velké provozy zdejších přádelen bavlny, tkalco- 
ven a úpraven využívaly starší vodní díla mlýnů a zmí- 
něné papírny a rovněž nově budované náhony na 
zbylých volných místech. Vodní pohon byl vždy kombi-
nován s parním. V Březinách u Děčína vznikla rovněž 
velká průmyslová papírna. Po zániku funkce provozů 
jsou nadále využívána vodní díla pro MVE. Na řadě míst 
byly postaveny nové MVE, často přímo pod staršími 
jezy. Tato oblast tak má podobu výrazně průmyslové 
aglomerace s továrnami a dělnickými koloniemi a vaz-
bou na atraktivní krajinný rámec soutěsky Ploučnice. 
Drobnější oboustranné přítoky Ploučnice s velkým spá- 
dem z bočních údolí byly využity pro další mlýny a pily. 
Více, než v jiných oblastech povodí, se zde vyskytují také 
olejny a kostní stoupy. Největší koncentrace náhonů 
byla na Merboltickém a Fojtovickém potoce. Také  

v dolní části povodí nalézáme celou řadu historických 
vodovodů. Zcela dominantní úlohu mezi nimi zaujímá  
v několika etapách budovaný vodovod města Děčín  
s architektonicky a technicky náročně řešeným přívo-
dem vody a vodojemy kolem Stoličné hory (Kvádrberk). 

10.1.4	 SOUČASNÁ	PAMÁTKOVÁ	OCHRANA	
	 VODOHOSPODÁŘSKÝCH	OBJEKTŮ	
	 V	POVODÍ	PLOUČNICE	

V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je  
v daném území registrováno 15 objektů. Nacházíme 
mezi nimi pestrou škálu objektů od rybničních děl, přes 
vodovody, brusírnu a leštírnu zrcadel až po mlýny a pily.

Jedná se o následující objekty:
• Lázně Kunratice, areál vodního mlýna č. p. 37 

(okres Liberec, Liberecký kraj)
• Hamr na Jezeře, papírna č. p. 5 
 (okres Česká Lípa, Liberecký kraj)
• Bohatice u Zákup, vodojem a prameniště vodovodu 

pro Zákupy (okres Česká Lípa, Liberecký kraj)
• Zákupy, areál zámku č. p. 1 – vodárenská věž 

(okres Česká Lípa, Liberecký kraj), NKP
• Lvová, areál zámku Lemberk č. p. 1 – vodárna 
 a vodárenská věž zámeckého vodovodu 
 (okres Liberec, Liberecký kraj), NKP
• Markvartice, areál vodního mlýna č. p. 44 
 (okres Liberec, Liberecký kraj)
• Markvartice, areál vodního mlýna č. p. 110 
 (okres Liberec, Liberecký kraj)
• Hamr u Naděje, areál zaniklé pily č. p. 51 
 (okres Česká Lípa, Liberecký kraj)
• Rousínov, vodní mlýn č. p. 19
 (okres Česká Lípa, Liberecký kraj)
• Lindava, zrcadlárna č. p. 308 
 (okres Česká Lípa, Liberecký kraj)
• Skalice u České Lípy, areál vodního mlýna č. p. 269 

(okres Česká Lípa, Liberecký kraj)
• Břehyně, hráz a výpusť Břehyňského rybníka 

(okres Česká Lípa, Liberecký kraj)
• Staré Splavy, areál vodního mlýna č. p. 37 
 (okres Česká Lípa, Liberecký kraj)
• Zahrádky u České Lípy, Jestřebí, Novozámecký 

rybník, hráz, loviště, stavidla, výpustní průrva, 
rybářský domek (okres Česká Lípa, Liberecký kraj)

• Merboltice, vodní mlýn č. p. 98 
 (okres Děčín, Ústecký kraj).

Další související stavby:
• Noviny pod Ralskem, průrva Ploučnice (okres Česká 

Lípa, Liberecký kraj), fungovala jako rybniční výpusť
• Františkov nad Ploučnicí, dělnická kolonie, domy  

č. p. 101–114 
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Obr.	10-8	Merboltice, mlýn č. p. 98, velmi dobře zacho- 
vaná budova mlýna s velmi hodnotným strojním 
zařízením a starou mlýnskou hranicí, jádro stavby 
pochází z roku 1799 (foto Miroslav Kolka, 2021).
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Obr.	10-9 Hamr na Jezeře, papírna č. p. 5, mezi stav- 
by nepochybně převyšující svým významem hranice 
oblasti bezpochyby náleží tato unikátně zachova- 
ná papírna s torzy strojního zařízení z přelomu 19. a 
20. století, objekt se zděným přízemím a hrázděným 
patrem pochází z 80. let 17. století (foto Miroslav 
Kolka, 2017).
 

Obr.	10-10 Bohatice u Zákup, vodojem sloužící k záso- 
bování Zákup vodou, vodovod byl vystavěn mezi lety 
1913–1914 podle plánů firmy L. Bill & Comp. z Podmo- 
kel (dnes součást Děčína), ve vodojemu se shromažďo- 
vala voda z prameniště na hranicích katastrů Bohatic 
a Pertoltic pod Ralskem, z vodojemu se pak gravitačně 
vedla do Zákup (foto Miroslav Kolka, 2014).

 
Obr.	10-11 Lvová, čerpací stanice vodovodu pro areál zámku Lemberk, vodovod byl založen v poslední třetině 17. sto-
letí, čerpací stanice stojí na náhonu pod hrází Pivovarského rybníka, výpusť překlenuje dvouobloukový most z roku 
1803 (foto Miroslav Kolka, 2015).
 



V území se dále nacházejí následující plošně památ-
kově chráněná území: krajinné památkové zóny Lem-
bersko (okres Liberec, Liberecký kraj) a Zahrádecko 
(okres Česká Lípa, Liberecký kraj), vesnické památkové 
zóny Velenice, Sloup v Čechách, Pavlovice, Lhota, Jano-
vice u Kravař (vše okres Česká Lípa, Liberecký kraj), 
Merboltice (okres Děčín, Ústecký kraj), městské pa- 
mátkové zóny Jablonné v Podještědí (okres Liberec, 
Liberecký kraj), Zákupy, Česká Lípa, Kravaře v Čechách 
a Nový Bor (vše okres Česká Lípa, Liberecký kraj)  
a Benešov nad Ploučnicí a Děčín (obojí okres Děčín, 
Ústecký kraj). Ve všech těchto územích lze objevit celou 
řadu vodohospodářských staveb. V krajinných památ-
kových zónách jsou dominantním prvkem zdejší ryb-
niční soustavy. V jednotlivých sídlech se pak jedná  
o mlýny, pily, vodovody a další typy staveb.

10.2 VODNÍ DÍLA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 V PÍSKOVCOVÉM PODLOŽÍ 
 V POVODÍ SVITAVKY 
 A DOBRANOVSKÉHO POTOKA 
 (CVIKOVSKO A NOVOBORSKO)

10.2.1	 CHARAKTERISTIKA	ÚZEMÍ

V severní části povodí Ploučnice v Lužických horách 
a jejich podhůří je dominantním rysem krajiny hojný 
výskyt pískovcových skalních výchozů. Jedná se o svrch-
ně křídové pískovce z období druhohor (mesozoikum). 
V případě pískovců jizerského souvrství jsou řazeny  
do turonu a u březenského souvrství do coniaku až 
santonu. Pískovec byl masivně využíván jako stavební 
kámen (kvádry, kopáky), mlecí kameny, nebo brusy.  
Do skalního podloží byly vzhledem k jeho dobré opra-
covatelnosti hojně umísťovány obytné, hospodářské  
i technické stavby (např. součásti vodních děl, kovárny, 
sušárny), které vytvářejí nezaměnitelný kolorit regionu. 
Pískovcovou oblast s výskytem zajímavých vodních  
děl lze zhruba vymezit na severní straně německými 
hranicemi a zároveň vrcholovými partiemi Lužických 
hor. Východní strana vede v linii Krompach, Kunratice 
u Cvikova, Lindava a Velenice, na ni navazuje jižní okraj 
ve směru Svojkov – Pihel a západní obvod ve směru 
Nový Bor a Svor. 

Vodu z jižních svahů Lužických hor svádí pravé pří- 
toky Ploučnice – Svitavka s Hamerským potokem, Do-
branovský potok s Chotovickým potokem a Šporka. 
Jednotlivé potoky na východním okraji sledovaného 
území svádí říčka Svitavka (německy Zwitte) ústící do 
Ploučnice jižně od Zákup nedaleko Brenné. V horním 
úseku kolem Dolní Světlé je také nazývaná jako Svě- 
telský potok (německy Lichtenwalder Bach) a níže také 
jako Mařenický potok. Přítok od Krompachu je nazý- 
ván jako Krompašský potok. V Mařeničkách ústí do 
Svitávky Hamerský potok (německy Hammerbach), 
pramenící mezi Luží a Pěnkavčím vrchem. V Lindavě se 
vlévá do Svitávky Boberský potok (německy Boberbach, 
Woberbach), který má pramen pod Stožcem poblíž 
osady Nová Huť a prochází Rousínovem (zde je nazýván 
Friedrichbach), kde nabírá další přítoky – zejména  
Kohoutí potok (německy Hanelbach). Na severozá- 
padním okraji Cvikova v Martinově údolí se do něj ve 
směru od Svoru vlévá Svorský potok (Kolka 2012). 

V podstatě paralelním severojižním směrem jako 
Svitávka vede ve středu oblasti kolem Sloupu Dobranov- 
ský potok (německy Dobernech Bach) a kolem Nového 
Boru a Skalice potok Šporka (německy Sporkabach, 
Rohnbach). Dobranovský potok sbírá četné prameny  
a přítoky z lesnatého území na jihovýchodních svazích 
Klíče mezi Svorem a Radvancem a vlévá se jižně od 

Obr.	10-12 Lvová, vodárenská věž (vodojem) vodovodu 
pro areál zámku Lemberk, pochází z roku 1734 a sto-
jí nad čerpací stanicí na zámeckém návrší naproti 
Bredovské zahradě (foto Miroslav Kolka, 2015).

114 POVODÍ  PLOUČNICE  l   MIROSL AV KOL K A ,  ZBYNĚK SVI TÁK ,  S IX T US BOLOM - KOTARI 
 



HIS TORICKÉ VOD OHOSPODÁŘ SKÉ OB JEK T Y.  KRI T ICK Ý K ATALO G V Ý S TAV Y  115

Dobranova do meandru Ploučnice. Mezi významnější 
přítoky náleží z pravé strany Chotovický potok (německy 
Kottowitzer Bach) a potoky kolem Pihelu. Šporka na- 
opak svádí prameny ze svahu jihozápadně od Klíče  
a Pramenného vrchu u Polevska a do Ploučnice se vlévá 
až západně od České Lípy u Dubice. V dolním úseku  
do Šporky ústí Rebenka (německy Rebenkabach), 
Libchava a Stružnický potok a další drobnější přítoky.

10.2.2	 PŘEHLED	VODOHOSPODÁŘSKÝCH	
	 OBJEKTŮ	VYUŽÍVAJÍCÍCH	PÍSKOVCOVÉ	
	 PODLOŽÍ	NA	NOVOBORSKU	A	CVIKOVSKU

Velká část zdejších vodohospodářských staveb se 
vyznačuje aktivním a častým využitím pískovcového 
skalního podloží pro umístění jednotlivých objektů. 
Vodní toky přehradily jezy s dřevěnými, nebo kamen-
nými prahy, jejichž boční strany jsou zapřené alespoň 

v jednom případně o skalní stěnu. Hojné je osazení rámů 
stavidel do dráží ve skalním podloží, případně dopl-
něném pískovcovými kvádry. Ukázku takového řešení 
představuje jez brusírny a leštírny zrcadel č. p. 309  
a 311 v Lindavě vetknutý mezi vysoké přisekané skalní 
stěny. Další příklady takových jezů a stavidel jsou 
zachovány u mlýna č. p. 34 v Hamru u Naděje, pily  
č. p. 68 tamtéž, nebo u mlýna č. p. 245 v Lindavě. 

Nejatraktivnější součástí děl jsou náhony a odtokové 
kanály, ražené formou skalní štoly. Nalézt je možné  
u celé řady objektů. Největší délky dosahuje skalní  
část náhonu opět u brusírny a leštírny zrcadel č. p. 308 
a 311 (mimo to je zde kratší úsek přímo pod jezem).  
Z dalších ukázek je nutné jmenovat brusírnu a leštírnu 
zrcadel č. p. 308 v Lindavě, mlýn č. p. 87 v Lindavě.  
Oba jmenované náhony jsou unikátní tím, že vedou až 
přímo do lednice s vodními koly, která je v celém roz-
sahu vysekaná rovněž do skalního masivu a obdobně 
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Obr.	10-13 Mapa sledované oblasti s vyznačením polohy identifikovaných staveb aktivně využívajících pískovcové 
podloží (zpracoval VÚV TGM). Přehled objektů: A Dolní Světlá č. p. 26, B Dolní Světlá č. p. 161, C Juliovka č. p. 6,  
D Juliovka č. p. 1, E Hamr u Naděje č. p. 68, F Hamr u Naděje č. p. 34, G Hamr u Naděje č. p. 51, H Mařenice č. p. 204, 
I Mařeničky č. p. 65, J Cvikov č. p. 194, K Cvikov č. p. 92, L Lindava č. p. 66, M Lindava č. p. 87, N Lindava č. p. 245,  
O Lindava č. p. 308, P Lindava č. p. 309 a 311, Q Radvanec č. p. 104, R Radvanec č. p. 77, S Sloup panská pila, T Janov 
č. p. 11, U Nový Bor č. p. 32.



je řešená i počáteční část odtokového kanálu. Patrně 
obdobně byl řešen také přívod vody v další brusírně  
a leštírně zrcadel v Lindavě č. p. 66. Další štoly na-
cházíme u pily č. p. 51 v Hamru u Naděje, přádelny  
č. p. 204 v Mařenicích, mlýna č. p. 65 v Mařeničkách  
a mlýna č. p. 77 v Radvanci. Také navazující úseky mají 
často alespoň dno, nebo i boky přisekané do masivu. 
V některých obcích byly do skalních stěn nad náhonem 
umístěny celé řady sklepů, k nimž vedly přes koryto 
náhonu dřevěné mostky (např. Radvanec č. p. 77, Lin-
dava č. p. 245). 

Doposud bylo v terénu identifikováno 21 objektů 
tohoto typu. Využití pískovcového podloží není ovliv- 
něno typem umístěného technického zařízení, záleží 
pouze na přírodním prostředí daného místa. Přehled 
objektů uspořádaných dle jednotlivých toků je uveden 
níže.

SVITAVKA
Dolní Světlá č. p. 26, mlýn, niťárna, mechanická 

tkalcovna. Mlýn náležel mezi vrstvu těchto zařízení 
založených na Cvikovsku k roku 1706. Před rokem 1900 
byl upraven na niťárnu a před rokem 1928 na mecha- 
nickou tkalcovnu. Monumentální patrová omítaná 
budova s mansardovou střechou zanikla kolem roku 
1950 (Kolka, 2012). V pískovcovém podloží je výrazně 
přisekána zejména koncová část náhonu. Na stěně  
nad zalomením náhonu je dochovaná drážka pro 
železnou skobu vodoprávní značky.

Dolní Světlá č. p. 161, mlýn, brusírna mramoru.  
Mlýn náležel mezi vrstvu těchto zařízení založených na 
Cvikovsku k roku 1735 (původně jako tzv. Horní mlýn, 
nebo Ramischmühle, evidovaný pod č. p. 60 v Mařeni- 
cích). Před rokem 1900 byl upraven brusírnu mramoru. 
Dochována je patrová částečně roubená a částečně 
zděná budova s mansardovou střechou (Kolka, 2012).  
V pískovcovém podloží je výrazně přisekána větší část 
náhonu, která má uprostřed kratší skalní štolu s nápisem 
a datací 1864. Na stěně nad levým břehem náhonu je 
dochovaná železná skoba cejchu – vodoprávní značky. 
Lednice mimořádných rozměrů je rovněž přisekána do 
podloží a obsahuje torzo vodního kola s litinovou hřídelí 
a rozetou. 

Krompach – Juliovka č. p. 1, mlýn, mechanická 
tkalcovna a niťárna. Mlýn patřil ke staršímu jádru 
těchto zařízení na Cvikovsku, je uváděn poprvé k roku 
1560. Patrně byl využíván jako mlýn se stoupou pro 
sklárnu v Krompachu a mezi lety 1687 a 1700 pro sou- 
sední sklárnu v Juliovce. Před rokem 1914 byl přesta- 
věn na mechanickou tkalcovnu a niťárnu firmy Josef  
A. Winklers Sohn. Areál byl demolován po roce 1953 
(Kolka, 2012). V pískovcovém podloží je výrazně přise-

kána střední část náhonu, vedená u paty vysoké skalní 
stěny. Na stěně jsou nápisy a je zde osazena vodoprávní 
značka (železná skoba v dráži).

Krompach – Juliovka č. p. 6, mlýn, mechanická 
tkalcovna a niťárna. Mlýn náležel mezi vrstvu těchto 
zařízení založených na Cvikovsku k roku 1706. Před 
rokem 1900 byl přestavěn na niťárnu a mezi lety 
1918–1920 byla přistavěna mechanická tkalcovna.  
Areál byl demolován po roce 1953, na jeho místě dnes 
stojí dům č. e. 24 (Kolka, 2012). V pískovcovém podloží 
je výrazně přisekána prostora někdejší lednice a odto- 
kový kanál (obojí dozděné pískovcovými kvádry).

Lindava č. p. 66, brusírna a leštírna zrcadel. Tento 
provoz zrcadlárny Kinských (nazývaný jako Kunratický) 
byl vystavěn kolem roku 1869. Areál byl zdemolován  
a na jeho místě stojí objekt č. e. 1. Vodní dílo využívá 
MVE. Náhon a odtokový kanál procházejí návrším nad 
pravým břehem Svitavky a patrně v koncovém úseku 
jsou sekané do vystupujícího podloží. Počáteční část 
náhonu (na katastrálním území Kunratice u Cvikova) je 
vyzděná a zakrytá deskami, konec odtokového kanálu 
má pískovcovou klenbu. 

Lindava č. p. 87, mlýn. Původ tzv. Horního mlýna lze 
očekávat minimálně v 16. století. Současná autenticky 
zachovaná monumentální pozdně klasicistní stavba  
byla vystavěna v roce 1869 (Kolka, 2021). Dlouhý náhon 
je před mlýnem zaústěn do skalní štoly, která končí  
ve velké skalní prostoře u zadní strany mlýnské budovy. 
V této unikátní sluji je zachováno torzo vodního kola. 
Odtokový kanál je rovněž vysekaný do podloží a násled-
ně vede klenutým a povrchovým kanálem.

 

Obr.	10-14 Celkový pohled na mlýn č. p. 87 v Lindavě, 
náhon přitéká od odvrácené strany, vpravo dole vy-
ústění odtokového kanálu (foto Miroslav Kolka, 2019).
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Lindava č. p. 245, mlýn, pila, obecní elektrárna. 
Původ tzv. Dolního mlýna s pilou a trojicí vodních kol 
lze očekávat minimálně v 17. století. Ve 30. letech  
20. století byl upraven na obecní elektrárnu a místo kol 
osazeny dvě turbíny. Objekt zanikl kolem roku 1978 
(Kolka, 2021). Jez je umístěn u skalní stěny, ke které 
byla na levém břehu přisazena vpouštěcí stavidla do 
náhonu. Nad nimi je dochován cejch – vodoprávní 
značka. Počáteční část náhonu je přisekaná do skalního 
podloží. Přes náhon vedly můstky do sklepů. 

Lindava č. p. 309 a 311, zrcadlárna. Jedna z nej- 
starších brusíren a leštíren zrcadláren Kinských byla 
nazývána jako Velenický podnik. Objekt se zděným 
přízemím a hrázděným patrem pochází z roku 1767. 
Unikátně řešené vodní dílo začíná jezem mezi skalními 
stěnami s přítokem skalní štolou. Počáteční úsek náho-
nu je vedený kratší štolou, následuje otevřené koryto 
a celá druhá polovina je tvořená mimořádně dlou- 
hou skalní štolou s prosekanými jalovými přepady.  
Na všech částech skalních partií je celá řada datací  
z 18.–20. století, které se vztahují k výstavbě a nor-
mování vodního díla.

 

Obr.	10-15 Situační plán vodního díla brusírny a leš- 
tírny zrcadel č. p. 309 a 311 v Lindavě z roku 1885. 
Vlevo jez na Svitávce se skalní štolou. Vpravo nahoře 
nákres stavidla jezu, dole situace jalového přepadu 
zhruba 0,5 km pod jezem (SOkA Česká Lípa).

 
Obr.	10-16 Jez vodního díla brusírny a leštírny zrcadel č. p. 309 a 311 v Lindavě. Práh je osazen mezi přisekané skalní 
stěny. Voda na jez přitéká z levé strany krátkou zalomenou štolou mimořádných parametrů. Náhon odbočuje opět skalní 
štolou před jezem směrem doprava. Stavidlový jez pochází z úpravy, provedené v roce 1917 (foto Miroslav Kolka, 2020).



Lindava č. p. 308, zrcadlárna. Tento provoz zrcad- 
lárny Kinských (nazývaný jako Rabštejnský) byl vysta- 
věn po roce 1854. Intaktně zachovaná budova s mo- 
numentálním novogotickým řešením je zadní stěnou 
přiložená k vysoké skalní stěně na levém břehu Svitavky. 
Náhon navazuje plynule na odtokový kanál výše polo- 
žené brusírny a leštírny č. p. 308 a 311. V celém úseku 
je skrytý pod terénem a zaklenutý. Rozsáhlé části jsou 
sekané do skalního podloží, stejně tak rozlehlý prostor 
lednice, jalové obtokové štoly a odtokového kanálu  
z lednice.

HAMERSKÝ POTOK
Hamr u Naděje č. p. 68, pila. Pila byla postavena 

severně od osady Hamr v roce 1828 mlynářem Antonem 
Kreibichem z níže položeného mlýna č. p. 34. Z objektu 
je zachováno pouze torzo (Kolka 2012). Zajímavě ře- 
šené vodní dílo má do skalního podloží přisekané  
stěny části náhonu včetně dráže pro vpouštěcí sta- 
vidlo u kamenného jezu s dřevěným prahem. Některé 
partie náhonu jsou zaklopené mohutnými kamennými 
deskami s vynechanými kontrolními otvory.

Hamr u Naděje č. p. 34, hamr, mlýn. Na místě mlýna, 
založeného roku 1727, měl stát hamr (nepřímá zmínka 
1677). Mlýn zanikl kolem roku 1900, na místě jeho 
obytné části byla vystavěna myslivna (Kolka, 2012). 
Zajímavě řešené vodní dílo má jez vetknutý do skalního 
bloku, který vystupuje z koryta potoka. Na stěně na 
pravém břehu je zachován rámeček s torzem cejchu. 
Do skalního podloží jsou přisekané také lokálně stěny 
náhonu, dráže pro vpouštěcí stavidla a jalový přepad. 

Hamr u Naděje č. p. 51, pila. Pila byla postavena 
jižně od osady Hamr v roce 1793. Areál se v 1. polovině  
20. století výrazně rozrůstal a byl doplněn parním po-
honem. Nová pila byla přistavěna na jižní straně a k ní 
prodloužen náhon. Z pily jsou zachována torza, k její 
demolici došlo kolem roku 1959 (Kolka, 2012). Velmi 
hodnotné vodní dílo má do skalního podloží přisekané 

 
Obr.	10-17 Celkový pohled na brusírnu a leštírnu zrca- 
del č. p. 308 v Lindavě (foto Miroslav Kolka, 2020).
 

Obr.	10-18 Brusírna a leštírna zrca- 
del č. p. 308 v Lindavě. Vlevo koncová 
část náhonu s torzem stavidla a česel 
a stavidlem do jalové obtokové skalní 
štoly, lednice je vpravo (foto Miroslav 
Kolka, 2020).

Obr.	10-19 Hamr u Naděje, vodní dílo 
pily č. p. 51, po přístavbě nové pily 
kolem roku 1920 byl náhon prodlou- 
žen do skalní štoly (foto Miroslav Kol-
ka, 2019).
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stěny části náhonu (dříve také dráže pro vpouštěcí 
stavidlo), jalový přepad, dále prostor lednice staré pily 
u skalní stěny a zejména štolu mladšího prodloužení 
náhonu z roku 1920.

Mařenice č. p. 204, přádelna, zámečnictví, koželuž-
na. Na počátku zdejšího menšího industriálního areálu 
stojí přádelna z doby kolem roku 1864. Ta byla pozdě-
ji rozšířená o barvírnu a přestavěná kolem roku 1878. 
Pracovalo zde největší vodní kolo na horní vodu na 
Cvikovsku o průměru 10,4 m. Zřízen byl ale také parní 
pohon a v roce 1907 kolo nahrazeno Francisovou tur-
bínou. Objekt byl v té době již upraven na strojní zá- 
mečnictví a ve 20. letech 20. století na koželužnu. 
Následně zde fungoval chorobinec a až do nedávné 
doby domov důchodců (Kolka, 2012). Do skalního pod-
loží je zde vysekána část náhonu včetně kratší štoly, 
lednice a zejména mohutný odtokový kanál. 

Mařeničky č. p. 65, mlýn. Mlýn byl vystavěn v roce 
1735 v rámci doplnění sítě mlýnů na Cvikovsku. Objekt 
zanikl po roce 1950 (Kolka, 2012). Zdejší vodní dílo 
náleží v regionu mezi nejzajímavější. Využívá pro náhon 
velmi dlouhou skalní štolu, na jejímž konci stál mlýn. 
Na skalní stěně bloku, kterým náhon prochází je vyse-
kaná kaple s reliéfem Ukřižování. Jak je v oblasti obvy-
klé, tak je do skalního masivu kolem mlýna zapuštěna 
také řada hospodářských prostor.

Obr.	10-20 Pohled do lednice mlýna č. p. 77 v Radvanci s hřídelí vodního kola na horní vodu, vlevo otvor pro hřídel 
druhého druhotně přidaného vodního kola (foto Miroslav Kolka, 2019).
 

BOBERSKÝ POTOK
Cvikov č. p. 194/II, brusírna skla, niťárna. Objekt 

byl vystavěn jako brusírna skla před rokem 1783. V roce 
1890 byl přestavěn na niťárnu (Kolka, 2012). Do pískov- 
cového podloží je zde zapuštěn zejména náhon, který 
prochází kolem obloukovitě vyklenuté skalní stěny.

Cvikov č. p. 95/II, mlýn. Mlýn byl vystavěn v roce 
1727 v rámci doplnění sítě mlýnů na Cvikovsku. Stáva- 
jící budova vznikla zřejmě na přelomu 19. a 20. století 
a byla vybavena uměleckým složením. V roce 1926 
bylo vodní kolo vyměněno za Francisovu turbínu.  
Provoz zde byl ukončen kolem roku 1940 (Kolka, 2012). 
Do pískovcového podloží je zde přisekána podstatná 
část náhonu.

RADVANECKÝ POTOK
Radvanec č. p. 77, mlýn. Mlýn byl vystavěn v letech 

1700–1701. V letech 1874–1878 byla mlýnice rozšířena 
v souvislosti s přestavbou zařízení a přidáním druhého 
vodního kola. Přestavěná část v jádru roubeného mlýna 
je dodnes zachována (Kolka, 2021). Výjimečně zacho-
vané je rovněž vodní dílo. Využívalo menší nádrž poblíž 
skalního suku. K jeho stěně byla přiložena stavidla  
s jalovým přepadem, doplněná datací 1701 a vodopráv- 
ními značkami. Náhon procházel skrz skalní masiv štolou 
a v dalším úseku vedl jako otevřené koryto se skalními 



stěnami a dnem. Do podloží jsou přisekány také jalový 
přepad a lednice se zachovanou hřídelí vodního kola.

Radvanec č. p. 104, brusírna skla. Brusírna byla 
vystavěna ve 3. čtvrtině 19. století. Do pískovcového 
podloží má přisekanou nádrž, část náhonu a zřejmě  
i lednici.

Sloup v Čechách, panská pila pod Radvaneckým 
rybníkem. Pila velkostatku Sloup byla vystavěna nej- 
později v 18. století. Do skalního podloží byla umístěna 
celá výpustní štola rybníka, dráže pro stavidla a česle, 
náhon a odtokový kanál. Na levém břehu výpustního 
kanálu je vysekaná skalní obtoková štola, tvořící bez-
pečnostní přeliv. Komunikace vedoucí kolem zaniklé 
pily překlenuje výpustní a obtokovou štolu pomocí 
vysokého klenutého mostu z pískovcových kvádrů. 

 
CHOTOVICKÝ POTOK
Janov č. p. 11, mlýn, brusírna skla. Mlýn byl vysta- 

věn nejpozději v 18. století. Po roce 1850 byl upraven 
na brusírnu skla. V pískovcovém podloží je přisekána 
část náhonu a zejména hluboká lednice při dochované 
budově mlýna (Kolka, 2021). 

 
ŠPORKA
Nový Bor č. p. 32, mlýn, brusírna skla. Objekt byl 

vystavěn jako mlýn před rokem 1780 a následně byl 
upraven na brusírnu skla. V pískovcovém podloží je 
přisekána část náhonu (Kolka, 2021). 

 
Podobně řešená vodní díla v pískovcovém podloží 

nalézáme rovněž v sousedních oblastech Dubského 
Švýcarska, Podbezdězí, Českolipska, Labských pískovců, 
částečně i v Českém ráji. Četností a rozsahem je ale 
objekty v Lužických horách značně převyšují. V řadě 
případů je také doprovázejí skalní reliéfy na přilehlých 
skalních stěnách, což u jiných lokalit není známo.

Památková ochrana VH-objektů
Z vybraného souboru staveb a vodních děl umístě- 

ných aktivně do pískovcového podloží je objekt brusírny 
a leštírny zrcadel č. p. 308 v Lindavě evidován jako kul-
turní památka. Nepochybný památkový potenciál má 
rovněž sousední brusírna a leštírna zrcadel č. p. 309  
a 311 v Lindavě, ke které byl v minulosti rovněž zpra- 
cován návrh na kulturní památku (dodnes nevyřízeno).  
V celorepublikovém kontextu je zde unikátní zejména 
řešení vodního díla s umístěním jezu pod mohutnou 
skalní štolou a velmi dlouhá skalní štola náhonu s jalo- 
vými přepady a doklady těžby sklářského písku. Druhou 
kulturní památkou je vodní dílo s torzy výrobních staveb 
zaniklé pily č. p. 51 v Hamru u Naděje. Tento areál byl 
pro památkovou ochranu vytipován jako typická ukázka 

technického zařízení s vodním dílem umístěném v členi- 
tém skalnatém terénu. Památkový potenciál mají i další 
dvě vodohospodářské stavby v této osadě, zejména 
vodní dílo a torzo pily č. p. 68 s velmi zajímavě řešeným 
jezem a náhonem, který je vysekán do pískovcového 
podloží a zaklopen masivními kamennými deskami.  
K zapsání za kulturní památku jsou vhodné nepochybně 
také dochované objekty mlýnů s náhony vedenými 
částečně skalními štolami, tj. mlýn v Radvanci č. p. 77  
a zejména intaktně zachovaný mlýn č. p. 87 v Lindavě  
s unikátním umístěním vodního kola do skalní slúje při 
objektu. Případnou památkovou ochranu by bylo vhod-
né zvážit také u zachovaných vodních děl se skalními 
štolami zaniklého mlýna č. p. 65 v Mařeničkách a panské 
pily pod Radvaneckým rybníkem ve Sloupu v Čechách. 
Z výčtu je patrné, že intaktně zachovaných a v celore-
publikovém kontextu ojediněle řešených vodohospo- 
dářských staveb je v této oblasti velké množství.

Obr.	10-21 Situační plán pily velkostatku Sloup pod 
Radvaneckým rybníkem z roku 1886, náhon odbočo- 
val z výpustní průrvy rybníka na pravý břeh, pila čer-
veně šrafovaně (SOkA Česká Lípa). 
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10.3 VODOVODY S ČERPACÍM ZAŘÍZENÍM 
 POHÁNĚNÝM VODOU NA DUBSKU 
 A ČESKOLIPSKU

10.3.1	 STRUČNÁ	CHARAKTERISTIKA	ÚZEMÍ

Rozsáhlá jižní část povodí Ploučnice náleží k Ralské 
pahorkatině. V oblasti tzv. Dubského Švýcarska je kra- 
jina rozvrásněná hlubokými skalnatými roklemi, tvo- 
řícími složité lesnaté labyrinty. Geologicky se jedná  
o svrchně křídové pískovce z období druhohor (meso- 
zoikum). V případě pískovců jizerského souvrství jsou 
řazeny do turonu a u březenského souvrství do co- 
niaku až santonu (Adamovič, Mikuláš, Cílek, 2010). 
Vesnická sídla jsou na rozdíl od okolních regionů situo- 
vána zejména na plošiny nad roklemi a spíše výjimeč- 
ně do nivy zdejších toků. Sledované území s ojedinělým 
řešením vodovodů lze ohraničit na severní straně 
Bobřím potokem až po Zahrádky, na východní straně 
Mlýnským potokem až po Doksy a Okna, na jižní  

a západní straně hranicí Libereckého kraje se Stře-
dočeským a Ústeckým krajem (zároveň hranice okresu 
Česká Lípa s okresy Mělník a Litoměřice). 

Oblast spadá do povodí Bobřího a Mlýnského po-
toka, které se vlévají jako Robečský potok do Plouč- 
nice západně od České Lípy. Mlýnský potok, nazývaný 
již k roku 1264 jako „Dogs“, přibírá přítoky z Podbez-
dězí. Hlavním přítokem je Břehyňský potok, který 
stejně jako Okenský potok ústí do Velkého rybníka  
u Doks, dnes nazývaného jako Máchovo jezero (Kolka, 
2003). Oblast severozápadně od Dubé odvodňuje 
Dolský potok (německy Gründelbach), pramenící  
v tzv. Čertově rokli pod Dřevčicemi. U Dolského mlý- 
na pod zříceninou Chudého hrádku se do něj vlévá 
pravostranný přítok z rokle Chrasták, pramenící pod  
Drchlavou. Dolský potok teče hlubokým kaňonem  
k severu, dále okolo obory Vřísek a vlévá se do Bobří- 
ho potoka (německy Bieberbach), který ústí tzv. 
Mnichovskou průrvou do Novozámeckého rybníka  
u Zahrádek. 
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Obr.	10-22 Mapa sledované oblasti s vyznačením polohy vodovodů s čerpacími zařízeními poháněnými vodou (zpra-
coval VÚV TGM). Přehled objektů: A Zahrádky zámek, B Loubí, C Pavlovice, D Dřevčice, E Doksy zámek, F Zátyní (Pavličky), 
G Dražejov, H Nový Berštejn zámek, I Zakšín č. p. 31, J Nedamov – Ždírec.



Jižní část vymezeného teritoria náleží ale již do po- 
vodí Liběchovky (německy Libochbach nebo Mühl- 
bach). Liběchovka pramení pod obcí Vrchovany v tzv. 
Studeném dole. Potok vede hlubokými kaňonovitými 
údolími a obtéká ze západní a jižní strany město Dubou. 
V tomto úseku přijímá vody z levostranných přítoků  
ze Ždíreckého a Beškovského dolu (někdy také nazýva- 
ný jako Křenovský potok). Dalším vydatným přítokem 
je Zakšínský potok (německy Sachschner Bach), který 
se do Liběchovky vlévá z pravé strany na jižním okraji 
Zakšína. Sledované území opouští tento potok u Bu- 
kovce a dále teče do Liběchova, kde se stává přítokem 
Labe (Kolka, 2014). 

Oblast je typická rozlehlými rybničními soustava- 
mi, důmyslně využívajícími přívodní kanály a výpustní 
průrvy sekané do skalního pískovcového podloží. U řady 
z těchto děl jsou situovány rovněž vodní mlýny a pily, 
jejichž tradice sahá až do počátku kolonizace území ve 
2. polovině 13. století.

10.3.2	 PŘEHLED	VODOVODŮ	S	ČERPACÍM	
	 ZAŘÍZENÍM	POHÁNĚNÝM	VODOU	
	 NA	DUBSKU	A	ČESKOLIPSKU

V oblasti Dubska a Českolipska zjišťujeme zajímavou 
koncentraci specifických obecních vodovodů, výjimečně 
i skupinových vodovodů. Na rozdíl od okolních území 
nevyužívají výhradně gravitační rozvod, ale naopak 
čerpají vodu z vydatných zdrojů z údolí zdejších hluboce 
zaříznutých vodních toků. Voda byla do vesnic s velkým 
převýšením čerpána pomocí pístových čerpadel pohá- 
něných vodními koly a drobnějšími turbínami. V údo- 
lích a roklích pod obcemi byla v blízkosti vodních toků 
umístěna čerpací stanice (vodárna). K pohonu jejich 
zařízení bylo vystavěno vodní dílo s jezem a náhonem, 
nebo byl jednoduše využit přítok vody z nejbližšího 
zdroje. Do vodárny se sváděla pitná voda gravitačně 
většinou z několika pramenných jímek, soustředěných 
ve svahu nad vodárnou do sběrné komory a následně 
do vodního zámku. Potrubím byla vytlačována voda do 

Obr.	10-23 Nákres obecního vodovodu v Dražejově ilustrativně zachycuje funkční schéma tohoto zařízení. Uprostřed 
prameny sváděné do vodního zámku, odtud voda vedena do čerpací stanice s turbínou a pístovým čerpadlem (dole)  
a výtlak do vodojemu v levém horním rohu (MěÚ Dubá).
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sídel ležících na plošinách nad údolími. Často se jedná 
o velmi výrazné převýšení i více jak sto metrů a dlouhé 
vzdálenosti i několika kilometrů. Ve vyvýšené poloze 
nad vesnicí byl umístěn vodojem, ze kterého se pak voda 
rozváděla gravitačně po obci k jednotlivým usedlostem 
a odběrným místům. Zdejší vesnice měly po staletí velké 
problémy s dostupností pitné vody. I přesto, že jsou zde 
doloženy vždy hluboké studny, jejich funkčnost zejména 
v letním období byla často dosti omezená. Především  
v suchých letech obyvatelé museli vodu dopravovat ze 
studánek v údolích, většinou ze vzdálenosti několika 
kilometrů. Pro napájení dobytka se ve velkých selských 
usedlostech a návsích budovaly malé nádrže – kaly. 
Výstavba nových vodovodů tyto problémy vyřešila.

Nejstarší vodovody jsou doložené u zdejších zá- 
meckých sídel. U Nového Berštějna a Nového Zámku 
(Zahrádky u České Lípy) pocházejí první údaje již  
z 2. poloviny 16. století a u dokského zámku došlo  
k výstavbě vodovodu v roce 1877. Výstavba obecních 
vodovodů tohoto typu probíhala v poměrně krátkém 
časovém úseku mezi lety 1902–1913. Výjimkou je  
pouze drobný soukromý vodovod v usedlosti č. p. 31  
v Zakšíně ze 30. let 20. století (Kolka 2014). Srovnatel- 
ná území se stejným, nebo naopak s ještě větším výsky- 
tem především obecních vodovodů se zařízením pohá- 
něným vodou byla prozatím dokumentována pouze  
v povodí Zábrdky a Mohelky mezi Mnichovým Hradiš- 
těm a Českým Dubem a v povodí Strenického potoka 
na Mladoboleslavsku (Chmelenský 2013; Pavlík 2005  
a 2006). Část vodovodů na Dubsku a Českolipsku vy-
užívala u čerpacích stanic rovněž jiný než vodní pohon, 
například dieselový a benzínový motor, nebo elektro-
motor. Jejich výstavba spadá rovněž do výše uvede- 
ného období. Mezi nejzajímavější ukázky s velmi dobře 
zachovanou čerpací stanicí i vodojemy náleží Vrcho- 
vany, Hvězda, Žďár – Luka, nebo Lhota. Z vodovodů 
pracujících pouze s gravitačním rozvodem z vodojemů 
umístěných ve svazích nad obcemi lze jmenovat velmi  
dobře zachované příklady u vesnic Chlum, Korce, Skalka  
u Blíževedel, nebo u městečka Kravaře. 

Doposavad bylo v terénu identifikováno 10 objektů 
vymezeného typu. Přehled objektů uspořádaných abe- 
cedně je uveden níže. 

Doksy, zámecký vodovod. Soubor staveb tvoří vod- 
ní dílo s jezem a náhonem na Mlýnském potoce, čerpací 
stanice (vodárna) a kašna (bazén) v zámeckém parku. 
Pro pohon zařízení byl využit starý náhon z Čepelského 
rybníka ke mlýnu č. p. 16, který byl v roce 1877 zdemo- 
lován a v následujícím roce nahrazen vodárnou. Voda, 
jímaná z náhonu byla vytlačována do zámeckého parku, 
kde napájela kašnu (bazén). Čerpací stanice byla kolem 
1913 nahrazena jiným objektem a zanikla (Kolka, 2014).

Dražejov, obecní vodovod. Dražejovský vodovod 
tvoří stavby v Pramenném dole zhruba jeden kilometr 
severně od vesnice. Jedná se o pramenné jímky,  
ze kterých se svádí voda gravitačně do sběrné komory 
a z ní vede potrubí do vodního zámku. Ten stojí ve sva- 
hu nad čerpací stanicí, která byla vybavená Peltonovou 
turbínou, ležatým pístovým čerpadlem a vzdušníkem. 
Z tohoto objektu vede potrubí do vzdálenosti zhruba 
2,5 km a s převýšením cca 150 m do vodojemu na ná- 
vrší jižně od Dražejova. Odtud se voda gravitačně ved-
la do jednotlivých usedlostí ve vsi a přepad byl zaústěn 
do vodotrysku v kalu na návsi. Vodovod byl postaven 
v roce 1907 nejspíše podle plánů firmy Hermann Stark 
z Ústí nad Labem (Kolka, 2014).

 

Obr.	 10-24	Čerpací stanice vodovodu v Dražejově  
v Pramenném dole. Objekt je dnes již nefunkční, v in-
teriéru jsou dochovány otisky po umístění turbíny, 
ležatého pístového čerpadla a vzdušníku (foto Miroslav 
Kolka, 2014).

 
Obr.	10-25	Nadále funkční vodojem vodovodu v Draže-
jově (foto Miroslav Kolka, 2014).



Dřevčice – Sušice, obecní vodovod. Vodovod pro 
Dřevčice a osady Poustka a Sušice využíval vodní dílo 
s jezem, náhonem a vodním zámkem na Dolském po-
toce zhruba 2 km severovýchodně od Dřevčic. Vodní 
dílo je dnes již nefunkční, objekty jsou ale zachovány 
velmi dobře. Voda z náhonu poháněla Peltonovu tur-
bínu v čerpací stanici. Vodu z vydatných pramenišť  
v údolí vytláčelo pístové čerpadlo do vzdálenosti zhru-
ba 1,5 km až k osadě Poustka do funkčního vodojemu. 
Odtud se gravitačně rozváděla voda po osadě Poustka, 
Dřevčicích a dále do dalšího vodojemu cca 1,2 km 
severozápadně u Sušice a následně po této osadě. 
Vodovod byl vystavěn v roce 1909 podle plánů firmy 
Hermann Stark z Ústí nad Labem (Kolka, 2014).

 

Nedamov, Panská Ves, Křenov, Týn, Bořejov, Ždí- 
recký Důl a Ždírec, skupinový vodovod. K pohonu 
zařízení v čerpací stanici v Nedamově sloužilo dnes již 
nefunkční vodní dílo s náhonem a vodním zámkem na 
levém přítoku Liběchovky. Jedná se o upravené starší 
dílo zaniklého mlýna č. p. 9 (Frauenmühle). Voda je 
jímána z prameniště u funkční čerpací stanice naproti 
přes silnici a je dále vedena Ždíreckým dolem. U odboč- 
ky na Panskou Ves se rozděluje na dvě větve. Jedna je 
trasována do vodojemu na Kamenném vrchu a zásobu-
je Křenov a Panskou Ves a druhá směřuje do vodojemu 
v Bořejově a zásobuje Ždírecký Důl, Bořejov, Ždírec  
a Týn. Vodovod byl vystavěn v roce 1913 podle projek-
tu firmy Hermann Stark z Ústí nad Labem (Kolka, 2014). 

 
Dubá – Nový Berštejn, zámecký vodovod. Z vodo- 

vodu zásobujícího pravděpodobně areál zámku s hos- 
podářským dvorem a pivovar je zachován pouze objekt 
Mariánského pramene. Opodál stojící čerpací stanice 
byla zbořena po roce 2014. Zámecký vodovod je uvá- 
děn již v polovině 16. století (1558) a využíval pravdě- 
podobně pro pohon zařízení vodní kolo. Na přelomu 
19. a 20. století zde byla vystavěna vedle pramene 
drobná stavba čerpací stanice, pohon zařízení zde není 
znám (Kolka, 2014).

Loubí, obecní vodovod. Vodovod tvoří vodní dílo 
s jezem a náhonem na Dolském potoce, vodní zámek, 
čerpací stanice a věžový vodojem na horním okraji 
návsi. Vodní zámek a čerpací stanice stojí zhruba  
1,1 km severovýchodně od vesnice v údolí Dolského 
potoka. Odtud je voda vytlačována do vesnice. Funkční 
čerpací stanice je datována do roku 1908, funkční 
vodojem do roku 1911. K výstavbě vodovodu došlo 
mezi uvedenými daty podle plánů firmy Hermann Stark 
z Ústí nad Labem (SOkA Česká Lípa, OÚ Česká Lípa).

 

Obr.	10-26 Čerpací stanice vodovodu pro Dřevčice, 
umístěná v údolí Dolského potoka (foto Miroslav Kolka, 
2012).

Obr.	10-28 Čerpací stanice v Nedamově, sloužící jako 
skupinový vodovod (foto Miroslav Kolka, 2013).
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Pavlovice, obecní vodovod. Vodovod tvoří čerpací 
stanice s vodním dílem na Dolském potoce zhruba  
2 km západně od vesnice a zemní vodojem jihozápad-
ně nad vesnicí. Vodní dílo tvoří nádrž, u které byly 
donedávna zachovány intaktně litinové stavidlové 
konstrukce. Náhon ústí do čerpací stanice, kde voda 
poháněla celokovové vodní kolo se středním nátokem 
a zpětným chodem. Do roku 2014 zde byl dále intaktně 
zachován kovový vantrokový žlab, uvedené vodní kolo 
a dvě ležatá pístová čerpadla s potrubím a vzdušníkem. 
Zařízení bylo demontováno a po restaurování je ve 
funkčním stavu vystaveno v expozici Muzea pražského 
vodárenství. Vodovod je nadále funkční s elektrickým 
čerpadlem. K výstavbě vodovodu došlo v roce 1902, 
plány a veškeré zařízení vyhotovila menší regionální 
strojírenská firma Josef Gatter z Kuřívod (Kolka, 2014).

Zahrádky, zámecký vodovod. Zaniklá čerpací sta- 
nice byla přistavěna k severnímu průčelí mlýna č. p. 34. 
Voda byla z vodárny vytlačována pístovým čerpadlem. 
Při přestavbě měla být nádrž (vodojem) umístěna do 
glorietu ve východním obvodu zámeckého parku. Odtud 
se voda rozváděla do zámku, kašen, vodotrysků a hospo- 
dářského dvora. Zámecký vodovod byl vystavěn v 16. sto- 
letí (doložen 1575) (Šimák, 1931). K zásadní přestavbě, 
nebo výstavbě nové vodárny došlo v roce 1825 a patrně 
kolem roku 1920. Objekt zanikl po roce 1975 (SOA Li-
toměřice, pobočka Děčín, Vs Česká Lípa – Nový Zámek; 
SOkA Česká Lípa, OÚ Česká Lípa; Hantschel, 1911). 

 Zakšín, vodovod v usedlosti č. p. 31. Drobný sou- 
kromý vodovod tvořila zaniklá čerpací stanice u nádrže 
a vodojem ve svahu nad ní. Čerpadlo pohánělo drobné 
vodní kolo o průměru 1 m. Z vodojemu vedlo potrubí 
gravitačně do obytné části domu a do chléva. Vodovod 
byl vystavěn patrně v roce 1934 (Kolka, 2014). 

Zátyní, obecní vodovod. Vodovod pro Zátyní vy-
užíval čerpací stanici jižně od Pavliček na Zakšínském 
potoce. Nátok do čerpací stanice vedl přes drobný 
objekt vodního zámku. Objekty jsou nefunkční, severo- 
východně od nich stojí nová čerpací stanice. Voda byla 
vytlačována do dnes již nefunkčního vodojemu nad 
Zátyním do vzdálenosti cca 2,2 km, opodál stojí nový 
vodojem. Vodovod byl vybudován v roce 1912, nové 
objekty byly postaveny kolem roku 1976 (Kolka, 2014). 

Z vyjmenovaných zařízení žádné nepožívá památ- 
kové ochrany. Pouze kašna v zámeckém parku v Dok-
sech je chráněná jako součást kulturní památky  
areálu zámku č. p. 183 a totéž platí o altánu a kašně  
v areálu zámku č. p. 1 v Zahrádkách u České Lípy. 
Památkový potenciál nepochybně mají zejména kom-
plexně zachované celky vodovodů s autenticky za- 
chovanými objekty vodních děl, pramenišť, vodních 
zámků, čerpacích stanic a vodojemů. Zároveň se jedná  
o celky, které jsou často doposavad funkční s tím, že 
jsou využívány všechny, nebo jenom část původních 
objektů. Z původního pohonu zařízení nezůstal funkční 

Obr.	10-29 Zahrádky u České Lípy, pohled na mlýn č. p. 34 a vodárnu zámeckého vodovodu při pravém nároží (Sbírka 
Jiřího Adamoviče). 



žádný, nejpozději v 70. letech 20. století byly nahrazeny 
elektromotory. Mezi nejhodnotnější celky s doporuče- 
ním pro zapsání za kulturní památku lze zařadit vodo- 
vody pro Dražejov, Loubí, Dřevčice – Sušice, Nedamov 
– Ždírec (skupinový), Pavlovice a Zátyní. Architekto- 
nicky nejzajímavější a nejlépe zachované jsou čerpací 
stanice a vodojemy v Dražejově, Loubí a Dřevčicích,  
v některých případech s torzy zařízení. Výjimečnou 
stavbou je věžový vodojem na horním konci návsi  
v Loubí z roku 1911. Naprostým unikátem je ale celo- 
kovové vodní kolo s vantrokovým žlabem, dvojicí 
ležatých pístových čerpadel a vzdušníkem z čerpací 
stanice vodovodu pro Pavlovice. Zařízení bylo ale  
z údolí Dolského potoka v roce 2014 deponováno  
a přemístěno do Muzea pražského vodárenství, kde 
bylo restaurováno a ve funkčním stavu umístěno do 
expozice. Bylo vyrobeno v roce 1902 menší strojí- 
renskou firmou Josef Gatter z Kuřívod (Kolka, 2014). 

Obr.	10-30 Snímek unikátně zachovaného 
zařízení čerpací stanice pro Pavlovice ještě 
na původním místě před rozebráním a de-
ponováním. Vpředu dvojice ležatých pís- 
tových čerpadel se vzdušníkem a za nimi 
vodní kolo s vantrokovým žlabem (foto 
Miroslav Kolka, 2014).

 
Obr.	10-31 Vodovod v Loubí, vodojem – řez z plánů 
z roku 1910 (SOkA Česká Lípa).

 
Obr.	 10-32 Věžový vodojem vodovodu  
v Loubí (foto Miroslav Kolka, 2017).
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10.4 VODNÍ DÍLA TEXTILNÍCH TOVÁREN 
 A ELEKTRÁREN NA DOLNÍM TOKU 
 PLOUČNICE

10.4.1	 STRUČNÁ	CHARAKTERISTIKA	ÚZEMÍ

Dolní úsek toku Ploučnice protéká oblastí Českého 
Středohoří a na svém konci také Děčínskou vrchovinou. 
Řeka zde plyne poměrně úzkou soutěskou s příkrými 
svahy na obou březích. Údolí je více rozevřené pouze 
v prostoru dnešních městských sídel – Benešova  
a Děčína. V Děčíně pod zámkem se Ploučnice vlévá  
do Labe. Z geologického hlediska zdejší krajinu nej- 
více formovala třetihorní vulkanická činnost. Z hornin 
se zde nejvíce vyskytují olivinický bazalt, nefelinit  
a podobné typy. Textilní továrny a s nimi související 
vodní díla a MVE jsou rozmístěny od Františkova po 
Děčín. Nacházejí se na katastrech Oldřichov nad Plouč- 
nicí (původně část na katastru Valkeřic), Františkov  

nad Ploučnicí (původně Novina), Benešov nad Ploučni- 
cí, Malá Veleň, Březiny u Děčína, Děčín – Staré Město 
a Děčín.

10.4.2	 PŘEHLED	VODNÍCH	DĚL	TEXTILNÍCH	
	 TOVÁREN	A	ELEKTRÁREN	NA	DOLNÍM	
	 TOKU	PLOUČNICE	

Starší jádro historických technických zařízení zde 
představovaly velké vodní mlýny na vydatném toku 
Ploučnice, který zde plyne poměrně úzkým kaňonovi- 
tým údolím. K nim je nutno ještě přiřadit jednu z nej- 
starších českých papíren v Benešově, která byla založe-
na již v 16. století (Zuman, 1983). Toto jádro technických 
staveb ale již od 2. čtvrtiny 19. století zcela převrstvila 
kontinuální řada textilních továren v celém úseku od 
Františkova (respektive Dolních Valkeřic) až po Děčín. 
Velké provozy zdejších přádelen bavlny, tkalcoven  
a úpraven využívaly starší vodní díla mlýnů a zmíněné 
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Obr.	10-33 Mapa sledované oblasti s vyznačením polohy textilních továren a elektráren na dolním toku Ploučnice (zpra-
coval VÚV TGM). Přehled objektů: A Františkov n. P. č. p. 132, B Františkov n. P. č. p. 125, C Františkov n. P. č. p. 77,  
D Františkov n. P. č. p. 25, E Benešov n. P. č. p. 705, F Benešov n. P. č. p. 223–225, G Benešov n. P. č. p. 208, H Benešov 
n. P. č. p. 190, I Benešov n. P. č. p. 32 a 33, J Malá Veleň č. p. 58, K Malá Veleň – Jedlka č. p. 22, L Malá Veleň – Soutěsky 
č. p. 41, M Děčín III – Staré Město č. p. 62/137, N Děčín I č. p. 51/30, O Děčín I č. p. 1259/10.



papírny a rovněž nově budované náhony na zbylých 
volných místech. Vodní pohon byl vždy kombinován  
s parním. Zprvu byla používána vodní kola na spodní 
vodu, nahrazovaná od konce 19. století turbínami.  
Po zániku funkce, nebo změně provozů jsou vodní díla 
nadále využívána pro MVE. Na řadě míst byly postave- 
ny nové MVE, často ale mimo historický kontext přímo 
pod staršími jezy. Tato oblast tak má podobu výrazně 
průmyslové aglomerace s továrnami a dělnickými kolo- 
niemi a vazbou na atraktivní krajinný rámec soutěsky 
Ploučnice.

Textilní průmysl náleží k nejstarším a nejdůležitějším 
odvětvím v severních Čechách. V území povodí Plouč- 
nice byla první textilní manufaktura – kartounka založe-
na již v roce 1770 Johannem Josefem Leitenbergem ve 
Verneřicích. Jednalo se zároveň o nejstarší nešlechtic- 
kou manufakturu v Čechách. První přádelnu bavlny 
postavili na Děčínsku bývalí zaměstnanci verneřické 
kartounky – Franz Karl Mattausch a Josef Richter. Jedna- 
lo se o přádelnu č. p. 51/30 v Děčíně z roku 1801, umís- 
těnou na náhonu z Ploučnice. První jmenovaný z pod-
niku později vystoupil a v roce 1824 založil první přádel-
nu v Benešově č. p. 208 (Joza, Němec, 2012). Výstavbou 
dalších přádelen, tkalcoven, úpraven v Benešově  
a sousedním Františkově zde vytvořil rozsáhlý komplex 
s vodními díly a elektrárnami (včetně samostatné stav- 
by č. p. 132 ve Františkově). Další textilní továrny zde 
vybudovaly firmy Gebrüder Grohmann, Johann Münz-
berg, nebo Josef Pietschmann (Joza, Němec, 2012).

U jednotlivých provozů jsou zachována vodní díla  
s kamennými a betonovými jezy, stavidly, jalovými pře- 
pady, náhony, odtokovými kanály a vodním motorem, 
který již bezvýhradně tvoří různé typy turbín. Turbíny 
postupně nahradily starší pohon vodními koly na spod-
ní vodu, a to již od konce 19. století. Dolní tok Ploučnice 
je v tomto ohledu mimořádně výhodný, což dokazuje 
i umístění nových MVE. Některé z firem zde vystavěly 
samostatné objekty elektráren již v první čtvrtině  
20. století. Aktuálně je většina vodních děl udržována 
v dobrém stavu, neboť nadále slouží svému účelu.  
V některých případech proběhly ale různé formy mo- 
dernizací, nebo utilitárních úprav. Intaktně včetně 
původního strojního zařízení jsou zachována přede- 
vším vodní díla elektráren č. p. 132 ve Františkově  
nad Ploučnicí a č. p. 41 v Malé Veleni – Soutěskách.

V terénu bylo identifikováno 15 objektů tohoto typu. 
Přehled objektů uspořádaných ve směru toku Ploučnice 
je uveden níže.

Františkov nad Ploučnicí, elektrárna Friedrich 
Mattausch & Sohn č. p. 132. Plně funkční areál elek-
trárny sestává z kamenného jezu a železobetonového 
nátoku se stavidly do náhonu, stavidel, vlastní elek- 
trárny a odtokového kanálu. V provozu je doposavad 
dvojitá horizontální Francisova turbína a generátory  
od firmy J. M. Voith St. Pölten. V daném prostoru fun-
govalo vodní dílo pily, evidované pod č. p. 129 ve Valke- 
řicích. Jez pily byl ale níže, než je stávající. K výstavbě  
elektrárny firmy Friedrich Mattausch & Sohn č. p. 132 

Obr.	10-34 Františkov nad Ploučnicí, elektrárna č. p. 132, pohled na jez (foto Miroslav Kolka, 2022).
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došlo v letech 1922–1923 podle upraveného projektu 
firmy Pittel & Brausewetter z roku 1919 (Valchařová, 
Beran, Zikmund, 2011). 

Františkov nad Ploučnicí, přádelna bavlny Jacob 
Fenner-Gust č. p. 125. Menší průmyslový areál zahr-
nuje také stavbu jezu, náhon a odtokový kanál na levém 
břehu řeky a velmi dobře dochované a architektonicky 
cenné objekty přádelny, strojovny a kotelny s továrním 
komínem. Předchůdcem textilního podniku byl mlýn  
č. p. 125 evidovaný ve Valkeřicích a zvaný Buschmühle. 
Na náhonu trasovaném obdobně jako nyní byly umís- 
těny dvě výrobní stavby, poháněné vodními koly. V roce 
1865 zde zřídil na místě dolního mlýna Franz Gust přá- 
delnu bavlny, od roku 1878 provozovanou pod názvem 
Jakob Fenner-Gust. V roce 1883 byla na místě horního 
mlýna vystavěna přádelna mykané příze. Areál v roce 
1905 vyhořel a byl postaven nově. Pohon zařízení vod-

ními koly byl upraven na turbíny. Od roku 1914 byla 
přádelna v majetku Josefa Schütze z Valkeřic, firma byla 
provozována pod názvem Algersdorfer Textilindustrie 
AG Josef Schütz. Od 20. let 20. století dodnes je součástí 
areálu pila s truhlárnou (Valchařová, Beran, Zikmund, 
2011).

 Františkov nad Ploučnicí, přádelna bavlny (č. 2)  
a tkalcovna Friedrich Mattausch & Sohn č. p. 77.  
Větší průmyslový areál v meandru řeky pod hradem 
Ostrý tvoří vodní dílo s jezem, náhonem a odtokovým 
kanálem na levém břehu, architektonicky cenné a in-
taktně zachované objekty přádelny, tkalcovny, stro-
jovny a kotelny, správní budovy, vila majitele č. p. 76  
a podél přilehlé silnice umístěné dělnické domy. Po- 
čátky podniku, nazývaného Franzethal spadají do let 
1844–1845, kdy zde byla vystavěna druhá přádelna 
firmy Friedrich Mattausch & Sohn. V letech 1856–1858 
byla v severní části areálu dostavěna tkalcovna a tiskár-
na a v roce 1906 šlichtovna. Mezi severní částí a jižní 
přádelnou se nachází starší kotelna a nová strojovna  
z roku 1896 kombinující parní pohon s turbínou. Přádel-
na byla do současné podoby přestavěna v roce 1910 
podle plánů arch. Heinricha Gotha (Valchařová, Beran, 
Zikmund, 2011).

 

Obr.	10-35 Františkov nad Ploučnicí, elektrárna č. p. 
132, celkový pohled (foto Miroslav Kolka, 2022).

Obr.	10-36 Františkov nad Ploučnicí, přádelna č. p. 
125, pohled na hlavní průčelí přádelny (foto Miroslav 
Kolka, 2022).

Obr.	10-37	Františkov nad Ploučnicí, přádelna č. p. 77, 
pohled od silnice, v pozadí sprinklerová věž (foto Mi-
roslav Kolka, 2022).

Františkov nad Ploučnicí, přádelna bavlny (č. 3) 
Friedrich Mattausch & Sohn č. p. 25. Tato přádelna 
navazuje na předchozí areál v následujícím meandru 
řeky. Funkční vodní dílo má velmi dobře zachovaný jez 
a na pravém břehu náhon ústící těsně pod vpouště- 
cími stavidly do krytého kanálu s klenutým vtokem. 
Přádelna a další provozní stavby prošly ve 2. polovině 
20. století částečně úpravami. Strojovna a kotelna s to- 
várním komínem navazují na přádelnu na severozá- 
padní straně. Ve svahu na severním okraji areálu stojí 



intaktně zachovaný 19 m vysoký věžový vodojem pro 
sprinklerový systém (projekt Pittel & Brausewetter, 
1911). Přádelnu vystavěla firma Friedrich Mattausch  
& Sohn jako třetí v pořadí v letech 1862–1864. Pozdě-
ji byl přistavěn sklad bavlny, dělnické domy, nebo 
zmíněný vodojem kombinující režné cihelné zdivo  
s omítanými pasy (Valchařová, Beran, Zikmund, 2011).

 

Obr.	10-38 Františkov nad Ploučnicí, přádelna č. p. 25, jez a nátok se stavidly do náhonu (foto Miroslav Kolka, 2021).

 
Obr.	10-39 Františkov nad Ploučnicí, přádelna č. p. 25, 
pohled na přádelnu se strojovnou, kotelnou a továr- 
ním komínem (foto Miroslav Kolka, 2021).

 
Obr.	10-40	Františkov nad Ploučnicí, přádelna č. p. 25, 
vodojem sprinklerového systému (foto Miroslav Kolka, 
2021).
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Benešov nad Ploučnicí, přádelna bavlny (č. 4)  
Friedrich Mattausch & Sohn č. p. 705. Na předchozí 
dvojici přádelen v meandru pod hradem Ostrý navazu-
je již na benešovském katastru další přádelna. Funkční 
vodní dílo využívá dnes MVE s novými Kaplanovými  
turbínami (2001–2002). Kamenný jez zadržuje vodu pro 
náhon na levém břehu řeky. Ten probíhá za dvorními 
stranami intaktně zachované dělnické kolonie zvané 
Theresienthal. Dochována je velmi dobře také architek-
tonicky cenná stavba přádelny s navazující kotelnou  
a strojovnou (dnes využita pro MVE) i správní a obytné 
budovy na druhé straně silnice. V pořadí čtvrtá přádel-
na firmy Friedrich Mattausch & Sohn byla založena  
v roce 1866 a nazvána Friedrichsthal. Objekt v roce 1900 
vyhořel a dva roky poté zde byla dokončena současná 
budova podle plánů kanceláře Séquin & Knobel (stavbu 
vedl děčínský stavitel Karl Hönig). Pohon zařízení zajiš- 
ťovala kombinace parního stroje a dvou Francisových 
turbín (Valchařová, Beran, Zikmund, 2011). 

 
Benešov nad Ploučnicí, úpravna, barevna, tkalcov-

na a elektrárna Friedrich Mattausch & Sohn č. p. 23, 
224 a 225. Z rozsáhlého průmyslového areálu je dnes 
zachována pouze část. Funkční je pouze vodní dílo  
s MVE, která je provozována s původním jezem, náho-

Obr.	10-41 Benešov nad Ploučnicí, přádelna č. p. 705, jez a nátok se stavidly do náhonu, v pozadí na břehu náhonu 
dělnická kolonie (foto Miroslav Kolka, 2021).
 

Obr.	10-42 Benešov nad Ploučnicí, přádelna č. p. 705, 
celkový pohled, v popředí strojovna s kotelnou (foto 
Miroslav Kolka, 2021).

Obr.	10-42 Benešov nad Ploučnicí, přádelna č. p. 705, 
celkový pohled, v popředí strojovna s kotelnou (foto 
Miroslav Kolka, 2021).

nem na levém břehu a původní elektrárnou s Kaplano-
vou turbínou od firmy Ignaz Storek z roku 1933. Vodní 
dílo využívala od roku 1569 významná benešovská 
papírna (Zuman, 1983). V roce 1873 byla odkoupena 
firmou Friedrich Mattausch & Sohn. V roce 1884 zde 



firma postavila tkalcovnu č. p. 225, v dalších letech pak 
úpravnu a barevnu. Vodní elektrárna byla vystavěna  
v roce 1921 podle plánů firmy Pittel & Brausewetter 
(Valchařová, Beran, Zikmund, 2011). 

Benešov nad Ploučnicí, přádelna bavlny (č. 1), 
skárna Friedrich Mattausch & Sohn č. p. 208. Funkční 
je zde vodní dílo s mohutným kamenným jezem, 
umístěným šikmo přes tok Ploučnice a v provozu je 
vodní elektrárna. Velmi dobře je zachován také objekt 
skárny. Počátky podniku sahají již do roku 1824, kdy 
Friedrich Mattausch odkoupil vodní právo a vystavěl 
zde první přádelnu s 144 vřeteny. K rozšíření došlo  
v roce 1831 a nástavbě patra o pět let později (strojní 
zařízení se rozšířilo na tři stroje po 312 vřetenech). 
Pohon zprvu zajišťovalo vodní kolo, později turbína.  
Po velkém rozšíření rodinného podniku o další továrny 
dochází v roce 1902 k výstavbě nové sklárny na místě 
staré přádelny (Valchařová, Beran, Zikmund, 2011).

Benešov nad Ploučnicí, městská elektrárna č. p. 
190. Nachází se na pravém břehu Ploučnice těsně nad 
soutokem s Bystrou. Pro umístění elektrárny byl měs- 
tem odkoupen objekt obilního mlýna a pily (č. p. 190 
Anna Janich), který byl následně přestavěn. Přestavba 
na elektrárnu proběhla v letech 1904–1905 dle pro- 
jektu Ing. Ludwiga Carla Rengera. Strojovna byla umístě-
na do mlýnice, místo 3 vodních kol byla instalována  
do přistavěného domku Francisova turbína (od r. 1926 
přidána druhá, pomocný zdroj – parní stroj o výkonu 
13 kW). Zařízení bylo od Prager Maschinenbau AG.  
Po válce byla znárodněna a provoz zastaven v 50. le-
tech. V současné době je bez využití (Valchařová, Beran, 
Zikmund, 2011; Joza, Němec, 2012). 

Benešov nad Ploučnicí, přádelna bavlny Johann 
Münzberg & spol. č. p. 32 a 33. Funkční vodní dílo tvoří 
mohutný jez a náhon na pravém břehu Ploučnice. Do-
chována je mohutná čtyřpodlažní přádelna. Přádelna 
zvaná Eleonorenhöhe byla založena v roce 1863 a vyu- 
žívala vodní (Jonvallova turbína) i parní (stroj o výkonu 
100 HP) zdroj (Valchařová, Beran, Zikmund, 2011). 

Malá Veleň, přádelna bavlny Josef Pietschmann  
č. p. 58, 61–64, 89. Funkční vodní dílo dnes využívá 
MVE. Přádelna zvaná Josefsthal byla založena v roce 
1843. V roce 1878 vyhořela a ihned byla ale obnovena. 
Pohon zařízení byl kombinovaný – parní stroj a dvě 
Francisovy turbíny (Valchařová, Beran, Zikmund, 2011). 

Malá Veleň-Jedlka, přádelna bavlny Johann Münz-
berg & spol. č. p. 22. Z vodního díla je dodnes zacho- 
ván mohutný náhon na pravém břehu řeky. Přádelna 
zvaná Elisenthal byla vystavěna v letech 1851–1854. 
Pohon zařízení byl kombinovaný – parní stroj a dvě 
Francisovy turbíny (Valchařová, Beran, Zikmund, 2011).

Malá Veleň-Soutěsky, elektrárna Gebrüder Groh-
mann č. p. 41. Dodnes plně funkční a intaktně zacho-
vaná elektrárna je umístěna pod starším vodním dílem 
mlýna č. p. 37, který zanikl v roce 1905. Na jeho místě 
bezprostředně pod jezem je dnes provozována nová 
MVE. Na starší jez při výstavbě elektrárny v letech 
1922–1924 navázalo dlouhé dřevěné tlakové potrubí, 
dnes nahrazené zakrytým náhonem. Intaktně zacho-
vaná budova elektrárny obsahuje i původní strojní 
zařízení – dvě horizontální Francisovy turbíny (Voith  
St. Pölten) a dva generátory od firmy AEG (Valchařová, 
Beran, Zikmund, 2011). 

Děčín III-Staré Město, přádelna bavlny Johann 
Münzberg & spol. č. p. 62/137. Na funkčním vodním 
díle je těsně pod jezem na levém břehu umístěna nová 
MVE. Intaktně je zachovaný architektonicky cenný areál 
přádelny s přilehlou strojovnou, kotelnou a továrním 
komínem. Přádelna byla založena již v roce 1828 a byla 
nazývána Theresienau. Stávající přádelna byla vystavě-
na v roce 1907 (Valchařová, Beran, Zikmund, 2011). 
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Obr.	10-43 Malá Veleň, přádelna č. p. 22, náhon pod 
jezem (foto Miroslav Kolka, 2021).
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Děčín I, přádelna bavlny Theresy Bachheibelové 
č. p. 51/30. Na náhonu na pravém břehu je těsně pod 
jezem postavena nová MVE. Přádelna stojí proti želez- 
ničnímu nádraží Děčín – východ. Jedná se o nejstarší 
děčínský průmyslový podnik, postavený Josefem  
Richterem a Franzem Karlem Mattauschem roku 1801. 
Kolem roku 1843 byla rozšířena Johannem Phlippem 
Bachheibelem. V dalších desetiletích proběhla celá  
řada dalších přestaveb. Objekty strojovny a kotelny byly 
postaveny v 60. letech 19. století a přestavěny v roce 
1896. Byly zde umístěny také dvě turbíny. Později zde 
sídlila elektrotechnická továrna Daimon (Valchařová, 
Beran, Zikmund, 2011).

Děčín I, městská elektrárna (Zámecký mlýn) č. p. 
1259/10. Elektrárna je umístěna na dlouhém náhonu 
na pravém břehu Ploučnice a pod Zámeckým rybní- 
kem. Zřejmě se jedná o mlýn, který patřil ve 40. letech 
19. století mezi první mechanizované mlýny v Čechách. 
Mlýn byl v 19. století upraven na papírnu. V roce 1903 
objekt vyhořel a od Thunů spáleniště odkoupilo město, 
které zde vystavělo hydroelektrárnu. Po pěti letech byl 
doplněn také parní stroj. Z elektrárny bylo zásobováno 
město Děčína, překladiště v Loubí, od roku 1910 Staré 
Město a od r. 1911 nádraží Severozápadní dráhy  
(Děčín – východ). Objekt je částečně přestavěn (Štěpán, 
Křivanová, 2000; Valchařová, Beran, Zikmund, 2011; 
Slavíčková, Joza, 2005; Joza, Němec, 2012).

Památková ochrana se z uvedeného souboru nevzta- 
huje na žádnou ze staveb. V rámci širších průmyslových 
areálů je chráněná pouze dělnická kolonie přádelny  
č. p. 705 v Benešově nad Ploučnicí, v tzv. Terezínském 
údolí (objekty č. p. 101–114). Památkový potenciál ale 
mají především intaktně zachované celky textilních 
továren, tj. vlastní výrobní budovy (přádelny, tkalcovny), 
objekty určené k výrobě energie (elektrárny, strojovny, 
kotelny, včetně komínů), příslušná vodní díla, pomocné 
a skladovací objekty, mosty, správní budovy a obytné 
stavby (vily, dělnické kolonie). Totéž se v menším roz-
sahu týká celků elektráren. Ve většině případů se ve 
sledovaném souboru jedná o stavby architektonicky 
hodnotné, realizované na základě projektů renomo- 
vaných projektantů, působících na poli průmyslových 
staveb. Narušení hodnoty celků je zpravidla způsobe- 
né přestavbami a demolicemi v průběhu 2. poloviny 
20. století. Nesporný je rovněž kulturně historický kon- 
text výstavby zdejších továren a význam jednotlivých 
textilních podnikatelů pro rozvoj textilního průmyslu  
v severních Čechách. Z uvedených hledisek lze za nej- 
hodnotnější areály, doporučené po detailnějším dopra-
cování k památkové ochraně uvést následující. Předně 
se jedná o elektrárnu č. p. 41 v Malé Veleni, neboť se 

jedná plně funkční objekt výjimečných architektonic- 
kých hodnot s dochovanými částmi původního technic- 
kého zařízení (turbíny, generátory). Obdobně je možno 
hodnotit také druhou elektrárnu č. p. 132 ve Františ- 
kově nad Ploučnicí. Dále se jedná přádelnu a tkalcovnu 
č. p. 77 ve Františkově nad Ploučnicí, která tvoří roz- 
sáhlý celek s vodním dílem, vilou majitele a dělnickými 
domy, výrazněji nepoznamenané novodobými úpra-
vami. Obdobně je možno hodnotit i přádelnu č. p. 705 
v Benešově nad Ploučnicí. Hlavní objekty přádelen 
náleží k architektonicky nejcennějším stavbám svého 
druhu v severních Čechách. Velmi dobře zachovaný 
areál představuje také přádelna č. p. 25 ve Františkově 
nad Ploučnicí. Novodobými úpravami částečně pozna-
menanou budovu přádelny hodnotově převyšuje 
věžový vodojem pro sprinklerový systém, který před-
stavuje jedinou ukázku stavby takového typu ve sledo-
vané oblasti. Mezi velmi dobře zachované a architek-
tonicky velmi hodnotné lze označit dále přádelny č. p. 
51/30 v Děčíně a č. p. 62/137 v Děčíně – Starém Městě, 
ale v podstatě i všechny ostatní tovární komplexy.

 
Obr.	10-44	Malá Veleň, elektrárna č. p. 41, pohled od 
odtokového kanálu (foto Miroslav Kolka, 2021).


