
Délka trasy 15,2 km

Kvilda – muzeum 
podmalby

Svaté obrázky malované na skle z velkodílny 
rodiny Verderberů proslavily v 19. století trva-
le šumavskou Kvildu (německy Außergefild). 
Techniku podmalby sem ale o mnoho desí-
tek let dříve přinesli a sezónní výrobu obrázků 
na skle již na konci 18. století zavedli zkušení 
malíři z  oblasti bavorského Raimundsreutu 
(především členové rodin Peterhanselů a Hil-
gartů), důležitého tradičního centra produk-
ce podmaleb s náboženskými náměty, leží-
cího nedaleko slavného poutního místa sv. 
Anny na Kreuzbergu. Michael, první zdejší 
nositel příjmení Verderber, se na Kvildu při-
ženil v roce 1792, pocházel z Kraňska z ob-
lasti proslulých podomních obchodníků, kteří 
se svým zbožím křižovali napříč monarchií. 
Po roce 1818 provozovali Verderberové, Mi-
chael a jeho jediný syn Johann, prokazatelně 
svoji malířskou dílnu v domě čp. 9. Ale v roce 
1842 Johann Verderber (1793–1870) koupil 
od rodiny Zoglauerů selský dvůr čp. 14, kam 
přesunul také veškerou výrobu podmaleb 
a v objektu zřídil rovněž hostinec. V časech 
největšího rozmachu zde Verderber zaměst-
nával kolem patnácti různě specializovaných 
pracovníků a pomocníků a roční produkce díl-
ny dosahovala téměř 40 tisíc vyrobených ob-
rázků. Johannovým nástupcem se stal jeho 
prvorozený syn Franz Verderber, za něhož již 
výroba stagnovala a klesala, především díky 
lacinějším a módním barvotiskům. Definitiv-
ní konec výroby kvildských podmaleb uspíšil 
požár domu a dílny dne 11. května 1881 a ná-
sledná veřejná dražba Verderberova majetku 
v roce 1886.
Podrobné znalosti o technice, výrobě i distri-
buci kvildských obrázků získáte návštěvou 
místního nově zřízeného muzea v  budově 
obecního úřadu.
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Hraběcí Huť – 
tabulové sklo

Důležitým předpokladem výroby podmaleb na 
Kvildě byla existence několika blízkých skláren 
produkujících potřebné tabulové sklo. V širo-
kém i bližším okolí Kvildy bylo již od starších 
dob sklářských hutí rozeseto opravdu značné 
množství, některé všakbyly v provozu jen veli-
ce krátce, někdy již bezprostředně po vzniku 
docházelo k  jejich vyhašení, takže u  někte-
rých z nich nemáme dosud vůbec jasno o je-
jich kompletním výrobním sortimentu. Kolem 
roku 1800 nebo krátce po něm byly v kvild-
ském okolímimo jiné v činnosti sklárny Antýgl 
(Antigel), Zlatá Studna (Goldbrunn), U Pivní-
ho hrnce (Biertopfhütte, pozdější Františkov), 
Filipova Huť (Phillipshütten), Nové Hutě (Kal-
tenbach), Tobiášova Huť (Tobiashütte) nebo 
Hraběcí Huť (Grafenhütte), u naprosté větši-
ny z nich máme doloženou výrobu tabulové-
ho skla nebo ji alespoň předpokládáme.
Hraběcí Huť vznikla v  roce 1802 a svůj ná-
zev získala podle tehdejšího majitele statku 
Velký Zdíkov Františka hraběte von Sickin-
gen (1760–1836). Tabulové sklo se zde tehdy 
také vyrábělo, sklářským mistrem byl Šimon 
Gottermayer a sklářským tabulářemtřeba Ja-
kub Pfeffer. K vyhašení prvotní sklárny došlo 
již někdy kolem roku 1815. Později kolem po-
loviny 19. století byl provoz sklárny opět obno-
ven, výroba se od té doby orientovala převáž-
ně na tabulové sklo. Zdejší huť byla v provozu 
až do roku 1888, v  komunistických časech 
byla zbourána a její zbytky zavezeny sutí.
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Nová Boubská –  
stará sklárna

Sláva barokního šumavského sklářství je 
spojena především s helmbašským skelmi-
strem Michaelem Müllerem (1639–1709), 
kterému je připisován vynález zlatého rubí-
nu. Jeho vnuk Jan Michael Müller (1704–
1735), rovněž sklář z Michlovy huti (němec-
ky Helmbach), získal v roce 1724 od Adama 
Františka knížete ze Schwarzenberku kus 
pozemku na takzvaném Boubském vřesovi-
šti (Busker Heide), kde vystavěl svou novou 
sklářskou huť. Od té doby bylo toto místo jme-
nováno Nová Boubská (Neubusk) nebo chví-
li také Nová Michlova huť (Neumichlhütten). 
Ve sklárně se vyrábělo především duté stol-
ní sklo, ale také okenní terče a  tabule. Ko-
lem huti postupně vyrostlo na 11 sklářských 
domků. Činnost této sklárny byla definitivně 
ukončena pravděpodobně v roce 1771.
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Knížecí Pláně – 
šumavské dřevo

Bez šumavského dřeva a lesního bohatství 
by nebylo skláren a bez nich by zase na Kvil-
dě nebyly malovány obrázky na skle – pod-
malby. Ostatně dřevo bylo potřeba i na štípa-
né, profilované a barvené rámky, do kterých 
byly hotové podmalby usazovány. Typickou 
a  ryzí šumavskou dřevařskou osadou byly 
nepochybně Knížecí Pláně (německy Fürst- 
enhut), od roku 1795 postupně a poměr-
ně rychle budované na základě uvážlivého 
hospodářského rozhodnutí Josefa knížete 
ze Schwarzenberku (1769–1833). Již v roce 
1803 na Knížecích Pláních stálo na šedesát 
domů. Rovněž krátce po vzniku zde byla zří-
zena také škola a v roce 1824 postaven kos-
tel sv. Jana Křtitele, který se dokonce v roce 
1856 stal farním. Po odsunu německého 
obyvatelstva v roce 1946 a v souvislosti se 
vznikem zakázaného hraničního pásma byla 
vesnice v padesátých letech komunistickým 
režimem demolována, včetně odstřelení kos-
tela v roce 1956. 
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Bučina – hranice 
a obchod

Obec Bučina (německy Buchet, Buchwald) 
vznikla v druhé polovině 18. století v těsné 
blízkosti zemské hranice mezi českým krá-
lovstvím a sousedním Bavorskem. Jejími 
prvními obyvateli byli vesměs dřevaři. Vesni-
ce byla postavena na panských pozemcích 
statku Velký Zdíkov, v roce 1820 se zde roz-
prostíralo již 15 domů. Právě přes hraniční 
Bučinu mířily od konce 18. století dlouho-
době směrem k  jihu tisíce kvildských pod-
maleb za svými zákazníky do Bavorska i ra-
kouských zemí. Ale již od středověku tudy 
rovněž vedla kašperskohorská větev Zla-
té stezky, důležité obchodní cesty, kterou 
se do Čech dovážela především alpská sůl 
a z Čech zase vyváželo třeba kvalitní české 
sklo. Obec měla po odsunu německého oby-
vatelstva stejné osudy jako naprostá většina 
vesnic ležících blízko zemských hranic.
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