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JÁ, KINTZL A ŠUMAVA
Emila Kintzla znám dlouhé roky. Ale pro ty, co ho neznají, dám 
k dobru jednu příhodu, která vystihuje jeho osobnost víc, než se-
belepší představování. V roce 1968 naši koupili chalupu nedaleko 
Kašperských Hor. Pak přijeli Rusové a během krátké doby se re-
publikou rozlezla tzv. husákovská normalizace. A jednoho dne se 
u nás objevili dva cizí chlápci s traktorem a jeden řekl tátovi: „My 
jsme z Kašperek a na národním výboru jsme si přečetli jména lidí, 
kterým se tady nemá pomáhat. A  protože jsme věděli, že máte 
v Kašperkách složenej nábytek, tak jsme vám ho rovnou přivezli. 
Já jsem nějakej Kintzl, tohle je Dadák, jsem rád, že se poznáváme. 
S čím vám ještě můžeme pomoct?“

A ještě jednu historku mám rád, ale ta se stala o nějakých dva-
cet let později.

Když se po revoluci stříhaly na Šumavě hraniční dráty, stál vedle 
ministra Dienstbiera a podal mu papír s propiskou se slovy: „Pro-
sím o podpis, pane kolego.“ Dienstbier se udiveně zeptal: „Vy jste 
také ministr?“ A Kintzl odpověděl: „Ne, já jsem topič jako vy ještě 
včera.“ 

Emil Kintzl, samorost, venkovský učitel, sportovec tělem i duší, 
fér chlap. Během těch let, co na Šumavu jezdím, jsem ho potkal 
mockrát, protože s člověkem, jako je on, se tady prostě nemůžete 
nepotkat. Mnohokrát jsem ho slyšel vyprávět jeho historky ze ži-
vota, fascinovala mě jeho živelná přímočarost, nezlomnost a síla, 
stejně jako jeho životní postoj a filozofie. S tímhle člověkem pros-
tě musím něco natočit, říkal jsem si. To bude bavit mě i jeho.

Touhle myšlenkou jsem se zaobíral několik let. A pak do mého 
života vstoupil Stream a najednou všechno zapadalo do sebe. Lu-
káš Záhoř a Martin Krušina, dva príma chlapíci, kteří tuhle redakci 
vedou, mají lví podíl na tom, že seriál existuje a má svoje diváky. 
A taky kameraman Janek Rubeš s talentem od pánaboha. A ješ-
tě dva kliďasové, střihači Vláďa Šimek a  Marťa Šašek. To je můj 
hvězdnej tým. 

Na jaře jsem začal psát scénáře, během léta jsme natočili první 
řadu a seriál Zmizelá Šumava byl na světě. Právě jsme dokončili 
druhou řadu a pracujeme na třetí. Knižní podoba je tedy jen lo-
gickým vyústěním všech těch pozitivních sil, které se nad touhle 
prací propojily. 

Jan Fischer
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EMIL KINTZL
■	 Narozen 23. 2. 1934 v Praze.

■	 Na podzim 1939 se rodina stěhuje do Sušice, kde prožije 
celou válku.

■	 V květnu 1945 je svědkem osvobození Sušice a celého 
regionu americkou armádou.

■	 V roce 1952 nastupuje jako učitel tělocviku do školy 
v Hartmanicích. Později se přesouvá do malotřídky na  
Srní a v roce 1958 zakotví v Kašperských Horách.

■	 Ve zdejší škole učí až do roku 1975, kdy jej po prověrkách 
soudruzi ze školství vyhodí.

■	 Do roku 1990 pracuje jako topič a postupně zakládá svůj 
šumavský archiv.

■	 Žije v Kašperských Horách, věnuje se turistice a sportu, 
zejména lyžování, a neúnavně mapuje historii i současnost 
Šumavy, kterou miluje.

■	 Je v jednom kole, jako by věk nic neznamenal. Píše články, 
knížky, spolupracoval jako poradce na seriálu Policie 
Modrava, jezdí po besedách a přednáškách. Pro Stream.cz 
natáčí pořad Zmizelá Šumava. Emil Kintzl, šumavská legenda.

■	 Na přední straně obálky je Zhůří pod Javornou plné života. 
Zadní strana ukazuje stejné místo dnes. Dole autoři J. F. a E. K. při 
natáčení seriálu Zmizelá Šumava.

Zmizelá Šumava vypráví 21 příběhů o životě na mís-
tech, z nichž většinu na dnešních mapách Šumavy už 
nenaleznete. Výborní vypravěči Emil Kintzl, pro nějž je 
Šumava celoživotní láskou, a Jan Fischer, režisér stejno-
jmenných dokumentů internetové televize Stream.cz, 
poutavě a jadrně líčí příběhy zdejších lidí a jejich těž-
ký a svérázný život v tomto drsném, ale krásném kraji. 
Zmizelá Šumava není nostalgickým vyprávěním o ča-
sech minulých. Jsou to především příběhy vybízející 
čtenáře k návštěvě míst, která leží v nádherné šumavské 
krajině a vydávají svědectví o její jedinečné historii.


