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Tisková zpráva:  
Publikace „Tajemství šumavských vod I.“  
Starý most s.r.o. je plzeňské vydavatelství a nakladatelství, které vzniklo před 16 lety. Za do-
bu své existence vydalo přes 90 vlastních děl, která se zaměřují především na regionální 
tématiku – knihy historických fotografií a dokumentů, průvodce, kratochvilné čtení pro děti i pro 
dospělé a reprezentativní fotografické publikace.  

Starý most s.r.o. má tři spolumajitele, kterými jsou ing. Petr Flachs, Petr Mazný a Zdeněk 
Hůrka. 
 
Na podzim 2015 vydal Starý most s.r.o. celkem šest knižních novinek. 
  

Tajemství šumavských vod I. 
Auto ři: František Nykles, Petr Mazný, fotografie Jarosla v Vogeltanz 
 
Publikace Tajemství šumavských vod I. volně navazuje na úspěšnou řadu knih Tajemství 
šumavských vrcholů I. a II., které zvaly návštěvníky Šumavy na padesát nejkrásnějších 
šumavských vrcholů.  
Nová publikace se věnuje pěti šumavským řekám – Vydře, Křemelné, Ostružné, Úhlavě a 
Řezné a jejím významným přítokům – mimo jiné Roklanskému potoku, Modravskému potoku, 
Hamerskému potoku, Prášilský potok či Svarožné. Jedna kapitola je věnovaná historii 
Vchynicko-tetovského kanálu. 
Řeky jsou popsány od jejich pramenů až po soutok s většími toky. Kniha se věnuje hlavně 
historii lidského osídlení kolem řek – popisuje nejen současná a dochovaná sídla, ale také 
velké množství zaniklých mlýnů či hamrů. Velká většina popisovaných lokalit je veřejně 
přístupná, pouze menší část leží v nepřístupných zónách národního parku – jako třeba část 
řeky Křemelná. Čtenář má tak možnost se prostřednictvím knihy podívat i do těchto 
zapovězených míst. 
V knize ožívají dávno zapomenuté příhody i tragické případy – například vyvraždění obyvatel 
Rajského mlýna u Ostružné, smutný osud Gerlova mlýna, kde se scházela smetánka v období 
první republiky, i zánik kdysi prosperující a velké osady Frauenthal. 
Kniha je doplněna 450 současnými i historickými fotografiemi. Autorem současných fotografií 
je plzeňský fotograf Jaroslav Vogeltanz, historické pocházejí ze sbírek Muzea Šumavy 
v Sušici a několika soukromých sbírek.  
Druhý díl knihy, který by měl vyjít příští rok, se bude věnovat dalším šumavským řekám – 
Otavě, Losenici, Řasnici, Volyňce, Teplé a Studené Vltavě a Schwarzenberskému kanálu. 
Třetí díl pak šumavským jezerům a slatím.  
Kniha vznikla díky spolupráci s Národním parkem Šumava a Povodím Vltavy. 
Hlavním partnerem knihy je firma Lasselsberger, s.r.o. 
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V Plzni, 18. listopadu 2015  
 
 Ing. Petr Flachs, Petr Mazný, Zden ěk Hůrka  


