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Prolog
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Kalendář plzeňský pro rok 2014 vám před-
kládá Karel Drhovský (1941), který se jako
beletrista již jednou představil v časopisu Plž,
desetkrát v brožurách o navštěvovaných pa-
mátkách a více než dvakrát tolik v publikaci
o území Místní akční skupiny Radbuza. Autor,
mj. emeritní ředitel Krajského ústavu památ-
kové péče (v letech 1992–2004), za jehož ve-
dení stavební památky skutečně žily a dýchaly
– až by se chtělo napsat, že dýchaly i pro
něho, on tedy pro ně dýchal rozhodně –, je
jedinečným odborníkem zabývajícím se zahrad-
ní architekturou, ale znalosti i přesahy jeho
zájmů zasahují architekturu celou. Dosud od-
borně publikoval a s vtipnou poutavostí před-
nášel v této oblasti. Nyní se zdarem navštívil
Pegasa v jeho maštali a zdá se, že si s ním
porozuměl. 

Žánrově svůj soubor dvanácti příběhů ne-
ohraničil přesněji. Daly by se přiřadit k pověsti.
Volil bych termín pseudopověst, kde reálná
motivace nepřekrývá skutečný podnět pro
zrod pověsti samé. Pohybujeme se však v pro-
storu beletrie, kde licence snu, fantazie i před-
stavivosti posunuje hranice exaktního uvažo-
vání a není vyloučeno, že někdy v budoucnu
se tyto „pseudopověsti“ vřadí do souboru po-
věstí klasických. Tak to například v době obro-
zení dopadalo s řadou zlidovělých písní. Pega-
sův parkur je nepostižitelný.

Karel Drhovský však dnes přichází s žánrem
neprovokujícím, nedehonestujícím. Vyhýbá se
archaickému stylu, neironizuje, nehýří bravur-
ními pointami, nedotkne se prvků absurdity.
Navazuje na klasickou kultivovanou vypravěč-
skou linii, ohledá reálie a fabuluje svůj příběh
někdy s dějovým napětím, jemuž nechybí ani
jakýsi etický dovětek. Zkrátka je cele zaujat
žánrem i stylem pověsti a zná míru, kdy se
dotknout hranice jejího odkazu, kdy ji trochu
překročit, ale nikdy nezbortit. Podává vkusnou
četbu přiznáním ke své vypravěčské zálibě. Viktor Viktora



Sedlákova lípa
u Š�áhlav

Osamělý strom uprostřed pole – typický
strom památný, či spíše pamětní. Vysazo-
ván byl obvykle slavnostně, obřadně, nebo
třebaže bez obecenstva, tak v citovém po-
hnutí. By� se o Sedlákově lípě u Š�áhlav do-
chovaly jenom střepy informací, lze její pří-
běh zrekonstruovat:

Jedním z největších sedláků ze vsi byl
Sedlák – Václav. A taky z nejlepších. Dobrý
hospodář, pracovitý a velký furiant. 

„Já – já jsem z vás ze všech jediný tuplo-
vaný sedlák,“ trumfoval v hospodě. Právem
pyšný na své hospodaření i svou rodinu.
Zplodil tři syny a dceru. Nejstarší, jak to bý-
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valo, měl převzít grunt, ostatní s vyplacením šli „do světa“, na studia, na
řemeslo, či k vojákům. 

Nejstarší syn Václav se potatil. Pracant a šikovný, jenom furiantství při-
bral dvakrát. Jenomže hospodská frajeřina nesla pozvolna ovoce, na pija-
tyku si zvykal, pak už bez ní nemohl být. Marné byly matčiny plačtivé
a otcovy vzteklé výčitky, ani rány nepomohly. Po jednom opileckém ná-
vratu z hospody bylo rozhodnuto. „Pojedeš do Ameriky, teï tam jezdí kde-
kdo. Musíš se o sebe postarat, vládnou tam puritáni, snad tě to napraví.“ 

Václav souhlasil. Jenomže jeho předsevzetí vydrželo jenom do Hambur-
ku. Loučení se Starým světem dopadlo špatně. Probudil se před přístavní
putykou s kocovinou, ale bez peněz i bez lodního lístku. 

Zpět domů se dostal s obtížemi, ale s pevným odhodláním, že si k pá-
lence už ani nečichne. Měl obavy z otce, ale ten v jeho příchodu viděl
jakoby biblický návrat ztraceného syna. Druhý den po dojemném přivítání
šel starý Sedlák k lesu a na jeho okraji vykopal mladou, pěkně rostlou
lipku. Společně se synem ji pak zasadili doprostřed svého největšího lánu
jako potvrzení začátku nového života.

Jenže život plyne mnohdy mimo koryto našich předsevzetí a přání. Syno-
va i otcova vůle patrně nestačila zvládnout démona alkoholu, protože na
statku se posléze jako hospodář objevuje přiženěný manžel Sedlákovy
dcery. Proč nehospodařil Václav a jak to s ním skončilo, už se ve vsi neví,
hrdý sedlák Sedlák se se svou prohrou a bolestí nechlubil. Ale lípu starý
hospodář chránil, pak už i jako památku na své utrpení, zklamání a bolest.

Ta lípa tam stojí dodnes.



Půlnoční
pomeranč
na hradě
Velhartice

Šafářův Matěj se měl i po otcově smrti
čile k světu. Zejména k onomu v sukních.
Ještě chodil do obecné školy a už nenechal
na pokoji žádnou spolužačku. Když začal ve
čtrnácti pracovat na statku, přestal se zají-
mat o dívčí copy a přenesl svůj zájem na
jiné partie.

„Je celý po tátovi, ten taky, potvora zpro-
padená, dej mu Pán Bůh věčnou slávu, než
ho propíchli Prajzi, nenechal žádnou sukni
bez povšimnutí,“ hudrovala matka, ale v je-
jím hlasu zaznívala mateřská pýcha. Inu, co
vadí na manželovi, to syna v očích matky
zdobí.

Únor
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Matýsek byl pracovitý kluk, ostatně musel se ohánět, aby pomohl má-
mě i s mladšími sourozenci. Vdova po šafáři byla vedle práce na statku
i bába babicí – pomáhala na svět dětem v širokém okolí Velhartic. A děti,
Bůh ví proč, snad aby potrápily rodiče, že je vyhání na tento svět, nejraději
přicházejí v noci. Toho využíval Matěj ke svým potulkám, při nichž si, arci
poučen, dával pozor, aby žádné dítě na svět nepřivodil. 

„Pánu Bohu poručíno,“ krčila rameny matka, když jí žalovali, „já ho
přece při té práci neuhlídám.“ 

Také jednou, když matka musela už v podvečer hlídat rodičku ve vedlej-
ší vesnici, využil Mates příležitosti a nechal se s děvečkou zavřít po práci
v zámecké budově, užívané tehdy jako sýpka. A těsně po půlnoci, když se
oba kradli dlouhou chodbou k poslednímu oknu, aby po hradbách vy-
klouzli z hradu, zkoprnělí zůstali stát. Od starého, zpola zříceného hradu
se k nim blížila oranžově krvavá koule. Jako španělský pomeranč, napad-
lo Matěje, který tuto vzácnost spatřil nedávno na panském stole. Krou-
živým pohybem se pomerančová koule zabořila do vnější stěny, aby z ní
po chvíli na stejném místě v opačném směru vyplula. Pak pokračovala
několik sáhů dopředu a celé se to opakovalo. Jako by mazlivě hladila cosi
kulatého ve zdi. Když se to opakovalo asi desetkrát a dospěla ke ztuhlým
milencům, nevydávajíc kromě záře žádné teplo ani zvuk, zabořila se na-
posledy do zdi a zmizela. Ještě po cestě do městečka se milenci mazaně
dohodli, že to poví panu farářovi. Při zpovědi. Pak to na ně nemůže niko-
mu říct. Je vzdělaný, a� poradí.

Kněz je oba vyslechl a samozřejmě jim, hroze ohněm pekelným, vyčinil
a uložil pokání. Ale neznělo to moc přesvědčivě, Bůh ví, na co myslel. 

Za čas, pod záminkou, že chce setrvat v noci na modlitbách ve staré
hradní kapli pod věží, se na zámku sám nechal zavřít. Po půlnoci, když vy-
šel na chodbu, uviděl přesně to, co ti hříšníci, Bůh jim odpus�, líčili. Zpo-
čátku myslel na kulový blesk, později, když se koule pomalu blížila, na
ïáblovy kejkle. 

„Apage satanas!“ vykročil kněz s napřaženým křížem proti pomerančo-
vé kouli, ale ta ho minula a v krouživém pohybu tiše vplula do vnější zdi
chodby. 

Druhý den v rozhovoru s majitelem panství došli oba k závěru, že tou
pomerančovou koulí je španělský zakladatel zámku Martin Huerta, který
byl za své kruté skutky stižený kletbou pobývat v zámku v podobě typic-
kého plodu své domoviny, na niž v chladném Pošumaví tak vzpomínal.
Ale smysl pohybu pomeranče nepochopili a kopat ve zdech se neodvážili.

Matěj s děvečkami už do zámku víckrát nešel.
Teprve v posledních letech, kdy se průzkumem prokázala existence

dříve zazděných unikátních a zachovalých arkád Huertova zámeckého
křídla, lze snad tento pohyb vysvětlit. Huerta byl celá staletí kletbou nucen
sloupy arkád hladit. Ale zda byl jejich rekonstrukcí vysvobozen, to se zjis-
tit ještě nepodařilo. 
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Jak vodník
ochránil 
konvent
v Plasích

Seč mu jeho staré nohy stačily a objem-
ný pas dovoloval, spěchal, zakopávaje o su-
tanu, starý stolník dlouhou klášterní chod-
bou od refektáře. Dále pak supěl do mír-
ného kopečka k sídlu představeného kláš-
tera, k prelatuře u hlavní brány. Do opatovy
pracovny vpadl bez vyzvání, bez vyzvání se
posadil, ale ještě několik minut trvalo, než
se mu podařilo přerývané oslovení – Vaše
Milosti. Opat Werner, sice přísný a nároč-
ný, ale s překvapivě sarkastickým smyslem
pro humor se pohledem na svého podříze-
ného bavil. „Copak, bratře, přitáhli ke kláš-
teru husité, nebo jsi viděl Belzebuba?“

Březen
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„Vaše
Milosti,“ po
páté vydechl
stolník, „hastrmana!“

„Ale, ale, bratře,
nedělal jsi revizi zásob
vína?“

„Vaše Milosti,“ už vydý-
chán souvisleji vykládá
stolník, „už několikrát
jsem kolem studny u zim-
ního refektáře, kam cho-
dím pro vodu na stůl, na-
šel podivné mokré stopy
– jako od veliké žáby. Přičítal jsem to vtipkování našich mladých konvršů,
kteří pomáhají v kuchyni a také chodí pro vodu ke studni. Ale před chvílí,
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když jsem šel připravit džbány k večeři, uviděl jsem na roubení studny
hastrmana. Skutečného vodníka jako z pohanských vyprávěnek! V křes-
�anském klášteře! Není to žádné mámení smyslů, ten tvor na mě dokonce
promluvil.“

„A copak ti povídal, bratře?“ pobaveně se zeptal opat.
„Že chce mluvit s tebou, Otče,“ přešel do důvěrnějšího tónu stolník,

„a zná tvé jméno i titul.“
„Tak dobrá, pojïme se na tu taškařinu podívat,“ vstal opat, stále v dob-

rém rozmaru a přesvědčen, že si z dobráckého bručouna udělali mladí,
pravdaže trochu drsnou, legraci. 

Na roubení studny u zimního refektáře ale oba uviděli mužíčka s dlouhý-
mi zrzavými vlasy, jak se na ně přátelsky šklebí. Zdvořile pozdravil opata
a omluvně vysvětloval: „Žiju tady v řece už dlouho, ještě před vaším pří-
chodem. To tady bylo...“ zasnil se, ale pak mávl rukou, „to až jindy. Z na-
šich jsem tu zůstal sám, už přece jenom nejsem tak mlád, a tak jsem se
pro větší pohodlí přestěhoval sem k vám, když jste postavili tenhle dům
na vodě. Pomáhal jsem si občas z vašich zásob, zejména hrách máte ve-
lice dobrý.“ 

„Tak proto jsem se nemohl doměřit! A proto ty bublinky na vodě,“ kývl
hlavou stolník.

„No, moc vám neubylo,“ omluvně se ušklíbl vodník, „ale o to teï nejde.
Mám zprávy od našich z Vídně. A protože jsem užíval vaší pohostinnosti,“
loupl očima po stolníkovi, „rozhodl jsem se, že vystoupím a řeknu vám, oč
jde. Ale je to důvěrné.“ Znovu zatočil bělmem očí ke starému mnichovi.
Ten pokýval chápavě hlavou a odšoural se po schodech nahoru. Opat
zůstal s vodníkem u studny ještě dlouho, pak šel bez večeře do kaple, kde
klečel před oltářem až do prvních ranních hodinek. 

Po prvních společných modlitbách o páté ráno svolal všechny spolu-
bratry do kapitulní síně. Tam jim stručně a klidně sdělil, že dostal zprávu
o tom, že císař Josef II. podepsal dekret o zrušení kláštera a zabavení
veškerého jeho majetku. Už prý bylo i stanoveno datum, kdy klášter při-
jedou zabavit komisaři z Plzně. 

Společně se pak bratři radili, co se ještě musí a stačí udělat. Pak už jen
opatovi nejbližší spolupracovníci domlouvali uschování posvátného po-
kladu a zlata, připraveného na stavbu nového velikého chrámu. Ale jen
starý stolník věděl, od koho opat tu zprávu dostal, a jen jemu opat řekl, co
mu vodník slíbil. Že bude chránit vodu pod základy konventní budovy, aby
se toto Santiniho zázračné dílo nezřítilo. 

Poklad byl uschován a dosud ho nikdo nenašel, by� se o to mnozí po-
koušeli. A přestože se po dalších více než sto let, kdy byl klášter v majetku
Metternichů, do vody pod budovou pouštěl veškerý odpad, stojí budova
konventu bezpečně – na dubových sloupech zasazených do vody – do-
dnes, s neporušenou statikou. Starý vodník svůj slib splnil. 

12



Byl to divný začátek roku, onoho patnác-
tistého čtyřicátého sedmého. Od roku loň-
ského se přiostřilo napětí mezi českým
panstvem a habsburským králem Ferdinan-
dem I. Koncem podzimu dal stavovský vý-
bor příkaz ke svolání zemské vojenské ho-
tovosti k Bečovu, na jehož hradě seděl
představitel vzbouřenců Kašpar Pluh z Rab-
štejna. Vojsko se ale moc ochotně ne-
sjíždělo, bylo to takové nemastné neslané,
jako v Čechách skoro vždy. 

Ale lidí se to příliš netýkalo. Zejména
v Tejně, oni ti páni pořád něco chtějí, už
přes sto let od těch hrozných válek je v Če-

Duben
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O ohnivém
kohoutovi
z Horšovského
Týna
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chách divno. I tady využil někdejší purkrabí bezvládí na pražském arcibis-
kupském stolci, kterému týnský hrad patřil, a přivlastnil si ho.

Ani zima se letos nechtěla vzdát, třebaže byl začátek dubna a blížily se
Velikonoce. Z většiny komínů v Tejně se kouřilo, lidem záblo. Jenom hrad-
ní byly studené, od r. 1535 zdejší pán, Jan Popel z Lobkovic mladší dlel
většinou v Praze, kde zastával vysoké úřady. Zvláště nyní musel, on vždy
věrný králi, být v blízkosti dění. 

Hradní kovář Matěj tedy neměl moc práce. Tím víc se mohl věnovat své
zálibě – ženským sukním. Mnoho jich už do svého domku, přimknutého
k vnější hradbě hradu, přivedl. A vzápětí i do požehnaného stavu a do řečí.
Zrovna vyhlížel úzkou střílnou na náměstí, kde ale v pošmourné mlze
zahuštěné těžkým dýmem z ohniš� nikdo nešel. 

„Špatný den, no jo – třináctého,“ odvracel se Matěj od okénka, když
ještě zahlédl, jak se náhle zřítila část prastaré hradby u městské brány.
A pak se to stalo – vylétl odtud rudý záblesk. Poletoval z jedné doškové či
šindelové střechy na druhou a za ním všechny, vyschlé holomrazem,
vzplály hned jako pochodně. Takže to nebyly jenom ženské tlachy o v dáv-
ných dobách zazděném ohnivém kohoutovi, kterého nikdo nesmí uvolnit,
pomyslel si Matěj. Než se vymotal ze svého domku, proletěl už kohout
téměř celým městečkem a se strašlivým kokrháním se proháněl po hrad-
ních střechách. 

Matěj vběhl do kovárny, popadl velkou kovanou klec, na které měl
dodělat zámek a upaloval k hradu, který už byl z jedné strany v plame-
nech. Kohout poskakoval po dřevěném podsebití a ochozech. Matěj se za
ním bezhlavě rozběhl. Po dlouhé honičce, když se za jeho patami už řítily
krovy, se Matějovi podařilo na ohniváka přiklopit klec. Kohout po něm
sekal zobákem a prskal jiskry, kovář podsunul dno, s klecí seběhl po
schodech a rychle ji zasunul do hlubokého výklenku zdi. Honem vše
zarovnal kameny. Sotva se mu ještě podařilo vyběhnout z hradu, který už
byl v jednom plameni. Za zády slyšel rachot propadajících se krovů,
dřevěných pater a částí zdí. Ten den lehlo téměř celé město Týn popelem,
mnozí přišli o majetek, někteří i o život.

Teprve za dva roky přijel pán, Popel z Lobkovic, do míst, kde už poma-
lu z trosek rostlo nové městečko. Hrad byl ještě v rozvalinách. Vyslechl
kováře Matěje, který mu vylíčil událost s ohnivým kohoutem, ale nemohl
najít místo, kam ho zavřel. Zbytečně se Matěj obával, že ho pán vyplísní
za pověry, vzdělaný pán uvěřil. A proto dal příkaz, aby se veškeré po-
zůstalé zdi hradu zachovaly, aby se kohout zase nedostal na svobodu.
Italský architekt, který mu měl postavit moderní a pohodlný zámek, se
musel, ač velmi nerad, starému hradu přizpůsobit. Ohořelé hradní zdi byly
znovu omítnuty, a tak dodnes nikdo neví, kde je ten ohnivý kohout za-
zděn. A nikdo se neodváží do starých zdí zasahovat. Jenom občas slýchá-
val zámecký personál tlumené kokrhání. 



O zlém
purkrabím
na Rabí

Snad každý chce být zdravý, mladý
a krásný. A milován. To vše je považováno
za zvláštní přízeň života, kterou jsou obda-
rováni nemnozí. Vše v lidském světě má
své „ale“, jen máloco dostaneme zadarmo.

Honzík podruhyně z chaloupky pod hra-
dem byl touto milostí, krásou a půvabem
obdařen vrchovatě. Zdravý z prosté stravy,
vypracovaný z tvrdé práce na panských
polích od malička. A fešák, snad po cizo-
krajném otci, vojákovi, kdepak je mu ko-
nec. Když si nesl svých sedmnáct let na bo-
sých nohou po městečku, všechna děvčata
zakopávala o kameny a babky najednou

Květen
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nepotřebovaly hůlky na oporu svých starých kostí. 
Není tedy divu, že si Honzíka všimla i Anička, celých šestnáct let vy-

chovávaná v bázni Boží svou tetičkou, která byla službou u panstva na
hradě. Matku, která zde také sloužívala, ztratila už při svém příchodu na
svět. A otec? Říkalo se ledacos, pravda je jenom to, že mocný a tvrdý
purkrabí hradu se uvolil být jejím poručníkem. A předurčil Aničku k životu
klášternímu. To ovšem dívčina nevěděla, hbitě běhala hradem a jako slu-
níčko vnášela do jeho ponurých zdí světlo a úsměvy. 

Stalo se, co se stát muselo. Obě děti se do sebe zakoukaly – v hradní
kuchyni, kam Honzík přinášel ovoce a zeleninu a Anička pomáhala při
jejich přebírání. Byla to dívka laskavá a skromná, ve svých dětských snech
se viděla vychovávat hejno dětí ke zbožnosti a lásce k veškerému Jeho
stvoření; celý svět milovala. Na službu v klášteře nikdy nepomyslela, vě-
děla, že k ní není povolána.

„Necháte-li pohromadě dvě děti, nedivte se, když přibude k nim třetí.“
Tohle rčení se naplnilo, ani oba, nepoučeni ve své čistotě, nevěděli jak.
Utajit se to nedalo. Když se to doneslo purkrabímu, byl vzteky bez sebe.
Byl zvyklý na absolutní poslušnost, kterou bezohledně vyžadoval. Nyní
byla pobořena jeho představa, že uplatí Boha, kterého se přes svoje
silácké řeči velice bál, obětováním děvčete. Nevadilo mu, že za jeho špat-
nosti má platit jiný, dokonce dítě. 

„Za to, že zradili slib,“ pominul, že o něm ani nevěděli, „když nemůže
Anička do kláštera, půjdou oba do hladomorny! Tam se nasytí svého mi-
lování!“ Tak rozhodl, obě ženy, matku Honzíkovu i tetičku Aniččinu, které
se odvážily na kolenou prosit, zbil a dal vyhodit.

Stalo se, obě krásné děti byly vhozeny do hladomorny. Pružná mladá
těla dopadla do hloubky, potlučena, ale nepolámána. Tím delší bylo jejich
utrpení. Po třicet dní zněl touto částí hradu nářek a prosby o jídlo a vodu.
„Kupte si!“ hloupě a posměšně přišel občas krutý purkrabí plivnout do
hloubky, nikdo jiný k otvoru do hladomorny nesměl. 

Po třiceti dnech nářek ustal, po hradě se rozhostil tichý a nesouhlasný
smutek, rušený jen stále vzteklejším křikem a kletbami purkrabího. 

Ale jeho křik netrval dlouho. Zalknuv se jídlem, v bolestech záhy násle-
doval své oběti. Avšak jen přes práh smrti, jinak nedošel pokoje. Za své
zlé skutky musí každoročně celkem třicet dní v bolestech, hladu a žízni,
jaké způsobil těm dětem, pobývat na svém pozemském sídle. V ty dny se
po hradě ozývá jeho kvílení a nářek. Lze jej zahnat jeho posměšnými
slovy: „Kupte si!“ Proto ten, kdo do hladomorny vhodí jako symbolickou
pomoc uvězněným dětem peníz, dojde prý za svou štědrost mnohoná-
sobné odměny. 

17



Naříkající 
Švédové
pod Zbirohem

V hrůzných časech pobělohorských roz-
létly se po celé české zemi houfy po kořisti
toužících Švédů, kteří všude pálili a vraždili.
Nikdo nebyl schopen odolat jejich náporu.
A čím více rostl počet jejich vítězství, tím
více rostla jejich krutost. Ve skupinách ně-
kolika mužů přepadali dvory a vesnice
a zpiti se za hřmotného veselí vracívali do
hlavního ležení. Těžce pracující vesničany
přiváděly nájezdy Švédů k zoufalství. Vypa-
dalo to, že udatné Čechy opustila veškerá
bojovnost. Jen zřídka se drancujícím vojá-
kům postavil někdo na odpor. 

Ale přece se několik zbirožských obyva-
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tel, když se k městu blížil švédský vůdce Banner, připravilo na obranu. Od-
hodlaní muži očekávali lupiče ukryti v hluboké lesní úžlabině při cestě pod
zbirožským hradem. Čekali celý dlouhý den, čekali večer. Teprve po se-
tmění vjel do úvozu ozářeného měsíčním světlem mohutný Švéd. A hned
za ním druhý, třetí a další… 

Celý švédský houfec se zastavil a pozoroval, zda jim nehrozí nějaké
nebezpečí. Po chvíli ticha vyrazili Švédové ke Zbirohu. A přímo přes při-
pravené nástrahy. Postoupili jen pár kroků, když je přivítalo hřmotné
české „hurrrá“. Dříve, než se mohli vzpamatovat, válela se jich většina po
zemi s rozpolcenými hlavami. 

Vítězové nenechali těla pobitých Švédů napospas dravcům, ale rozhodli se
vykopat hluboký příkop a nenáviděné cizáky pohřbít. Lupičům však ani po
smrti za jejich kruté skutky nebylo dopřáno klidného spočinutí a jejich duše
dodnes nedošly poklidu. Stále naříkají a čekají, kdy si trest odbydou a budou
vysvobozeni. 

Na planině v půli kopce mezi městem a hradem, kde byli švédští nájezdní-
ci pohřbeni, je dodnes v době půlnoční slyšet jejich bolestné naříkání a sténá-
ní. A každý, kdo spěchá v noci ke Zbirohu, raději zvolí cestu dalekou zacház-
kou mimo tato místa. Přestože ve dne je místo navštěvované a cesta bukovým
lesem působí příjemně, v noci je úvoz ponurý. A děsivý jako každý zločin. 



Konec 
švihovského
pána

„Čert aby to spral!“ klel pan Půta tak hla-
sitě a hrozivě, že i sklepmistr pod jižním pa-
lácem se za sudy schoval. Čerta skloňoval
v posledním čase přísný pán hradu Šviho-
va velice často ve všech pádech. Snad to
bylo nejvíce od doby, kdy mu horažïovičtí
přinesli jako čerta zabitou opici, či spíše,
když se začal utápět v dluzích, protože ne-
stačil pokrýt svoji rozsáhlou stavební čin-
nost. Sám pracoval do úmoru, ale stejný
pracovní zápal vyžadoval i od poddaných. 

Snad jen čert pomůže, říkal ve vzteku
nad nekončícími ciframi účtů, jež mu,
shrben strachem, předkládal regent pan-
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ství. Hvězdy, které na terase nad schodištěm hradu za jasných nocí po-
zoroval a jejichž nejvhodnější konstelaci poučen astrologií pro svá rozhod-
nutí studoval, nepomáhaly. I alchymistické procedury znal a věděl o rece-
pisech a snahách přeměnit olovo ve zlato, ale nevěřil jim. Věřil jen v um
a tvrdou práci. Svoji a svých poddaných. Těm se to samozřejmě nelíbilo,
neměli Půtovu motivaci, stavby hradů, klášterů a kostelů jim byly lhostej-
né. Nenáviděli hradního pána. I oni vzývali čerta – aby si Půtu, toho krva-
vého psa, vzal. Zejména při těžké dřině v lomech na kámen, kterého bylo
na stavby silných hradeb a bašt Švihova stále málo. 

A což teprve pro hrad Rabí, který se měl podle Půtových představ stát
nejmocnějším hradem říše. I když síla a rozsah rábských hradeb z měkké-
ho vápence byla v pracnosti převýšena tvrdostí buližníku na hradbách švi-
hovských. To byla práce, kterou dělali nevolníci, ale svobodné řemeslníky,
umělce a jejich dodávky bylo nutno zaplatit. Ale, k čertu už, z čeho?! 

S čertem i bez čerta, peněz nebylo. Úroda slabá, když poddaní museli pra-
covat na stavbách a ne na polích. A zlaté doly, přestože si Půta často čítal
v Bibli, zejména o dobývání drahých kovů v knize Job, nevynášely očekávané.

I v ten den, večer před svátkem sv. Maří Magdaleny, napravené hříšnice
z nejmilejších v Kristově družině, se Půta čertil nad hromadou účtů, k čer-
tu poslal vyděšeného regenta, který se pak schoval ve své světnici ve věži,
čerta posílal pro děvečku, že ještě nepřinesla víno, kterým chtěl, u čerta,
ten čertovský vztek spláchnout. 

A najednou tu byl. Bez vrznutí dveří, bez rachotu hromů stál vprostřed
pánovy světnice nenápadný muž. Ale vanul z něj chlad a nekonečnost jako
z hrobu. Půta ztuhl nakročen ke stolu, bez možnosti ten pohyb dokončit.
Věděl, kdo je nečekaný host, slyšel jeho slova, která zněla jako z hluboké
jeskyně: „Ty člověče, právě jsi mne volal po sedm tisíc sedm set sedmdesát
sedmkráte. Jsi můj. Tvé tělo nyní zemře. Ale že jsi konal i dobro a tvá čin-
nost byla tvořivá, nemohu tvou duši vzít s sebou. Ale nepřijde ani k Bohu,“
čert si odplivl, „nedojde pokoje, bude v tento den bloudit, do té doby, než...“ 

Až potud to vyslechla děvečka, která přinesla víno a krčila se v přítmí
dveří. A takto to potom přerývavě vypravovala nad pánovou mrtvolou. Dál
neslyšela pro mdloby, které na ni, jistojistě, ten hrůzný host seslal, aby
nikdo nevěděl, co a kdo může pánovu duši vysvobodit. Nech� se tak stane
náhodou, nebo z vůle vyšší.

Půta byl pohřben v horažïovickém klášteře, který vystavěl. Jenom pod-
daný lid ulehčeně tvrdil, že čert Půtu odnesl celého.

Od té doby, vždy před svátkem sv. Máří se Půta prochází po svých
statcích a hradech a vane z něj nekonečný smutek, trestá požárem a ško-
dou všechny, kdo jeho hrady rozkrádají. A rozhlíží se po svém osvobodi-
teli, kterého jenom on zná a prozradit nesmí.

Jen k ospravedlnění krádeží a rozebírání hradeb se vymyslela pověst
o pánově vysvobození v době, kdy budou všechny kameny z hradů roze-
brány. Ale vlastně je tomu naopak – každý kámen z hradu uloupený je
původcem všech neštěstí v domě. 
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Kdo drží chrám
v Kladrubech
pohromadě

Těžké mraky prudce běžící oblohou krát-
ce po poledni onoho pozdního letního dne
v památném roce 1726 nevěstily, že ná-
ročný pracovní den bude v poklidu dokon-
čen. Řemeslníci i umělci usilovně dohoto-
vující stavbu monumentálního opatského
chrámu už věděli, že svůj úkol dnes nespl-
ní. Ale co dnes neudělají, bude muset být
zítra hotovo. Přestože architekt stavby, Jan
Blažej Santini-Aichl, byl už téměř tři roky na
věčnosti, všichni jako by cítili jeho stálou
přítomnost. Vycvičeni jeho vysokými náro-
ky na fortel a poctivost práce, v obavách
z jeho nenadálých výbuchů vzteku, praco-
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vali stejným tempem a v kvalitě, jakou Santini v průběhu předchozích let
bez výjimky požadoval. Zejména kameníci z něj měli veliký respekt, poně-
vadž kameni skvěle rozuměl a neodpustil ani malou nedbalost a nepo-
zornost. Ale i sama Jeho Milost, opat Mauru Fintzgut, si v přísnosti a po-
žadavcích příliš nezadal s architektem, se kterým ostatně bývával denně
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ve vášnivých rozpravách. Nezasvěcenému by se mohlo zdát, že i v roze-
přích, ale to snad jen prudká krev Santiniho udělala z učených rozprav
o stavbě a její výzdobě scény, při nichž se všichni raději klidili do bezpeč-
né vzdálenosti. 

Obraz byl vždy stejný – opat stál téměř nehnutě s hlavou mírně skloně-
nou a s rukama zastrčenýma v hábitu, a kolem něho poskakoval přihrblý,
s vlasy rozcuchanými, rukama prudce mávající architekt. Přesto všichni
oba milovali a respektovali. Z jejich společných debat vycházely konečné
představy o stavbě, o zařízení chrámu a jeho výzdobě. 

Respektovali je i věhlasní bratři Asamové, kteří byli povoláni až z bavor-
ského Mnichova, aby svým uměním velebili Boží slávu a oslavili řádem
benediktýnů velice uctívanou bohorodičku Pannu Marii. Nyní už byl Kos-
mas Damián Asam vcelku hotov s výzdobou stěn a kopule. Na jejich
zářivé odstíny, které v pozdních a ranních hodinách se šikmým sluncem
jako by vystupovaly do prostoru, si sám míchal barvy z ingrediencí, které
nikomu nedovolil ani spatřit. Jeho bratr Petr Egidius s dalšími sochaři
a řezbáři si ale dosud nevěděli rady s neuskutečnitelným úkolem, který
stanovili pánové architekt a opat: vytvořit v chrámu prostřednictvím soch
představu devíti kůrů andělských, kteřížto jsou: Cherubíni, Serafíni, Trůno-
vé, Panstva, Řády, Mocnosti, Knížata, Andělé a Archandělé. Jak je mají
ztvárnit v sochách a řezbách, když se o jejich podobě vedou celá staletí
debaty mezi učenými theology – a dosud bezúspěšně. 

V tento čas tedy už bylo v chrámu dohotoveno plno Cherubínů a Se-
rafínů, o jejichž vzhledu být velkých sporů nemohlo. A dnes odpoledne
náhlá tma a poryvy větru pronikající dosud některými nezasklenými okny
do chrámu vyhnaly i sochaře dokončující podoby Trůnů, kteří mají na ne-
besích za úkol nést a vlastně i tvořit trůn samotného Boha.

Před příchodem bouře utekli z chrámu a jeho okolí všichni. Celá odváž-
ná stavba už byla hotova, pracovalo se hlavně na výzdobě vnitřku, nyní už
bez podpěr klenby a lešení. Pouze nové trojlisté presbyterium směrované
k východu slunce, které bylo postaveno jakoby jenom z oken, stále ještě
bylo podepřeno lešením. Třebaže se neopovážili nahlas to říci, všichni, ba
i polír, se báli opory zpod kleneb vznášejících se v prostoru odstranit. To
již větrná smrš� přihnala prudký déš�, který bičoval celý kraj. Po jednom
z nejprudších poryvů vichřice se do rachotu hromů přidal další hrozivý
zvuk. Zprvu pomalé praskání a poté strašlivý rámus se ozýval z vnitřku
chrámu. Zděšeni stáli všichni v klášteře i v blízké vesnici u oken se zapále-
nými hromničkami, v tiché modlitbě a v obavách, že se jejich dílo zřítilo. 

Jak bouře náhle přišla, tak odešla, loučíc se spolu se slábnoucím duně-
ním hromů. Náhle prosvitnuvší paprsky podvečerního slunce osvítily
chrám, který zářil jako ze zlata. Jen z oken presbyteria se ještě valila obla-
ka prachu. V čele s opatem spěchali všichni postranním vchodem do
chrámu. A tady spatřili v dosedajícím prachu sice příšerně vyhlížející změ�
zříceného lešení, ale nad tím vším sluncem prosvícenou, jakoby vznášející
se klenbu. V děkovné modlitbě padl otec opat a za ním všichni na kolena.



V nastalém tichu opat pojednou zvedl překvapeně hlavu. Je to mámení
z předchozího rámusu, nebo skutečně slyší šum křídel a tichou, překrás-
nou hudbu? Teprve nyní se rozhlížel i po rozpracovaných oltářích a so-
chách. Teprve nyní uviděl, že ze všech soch chybí již spodobnění andělští
Trůnové. A pochopil. Bohu se natolik zalíbila odvážná a vznešená stavba
chrámu, že nedopustil, aby ji vichřice poškodila. Poslal své Trůny, aby
stavbu chrámu podpírali a chránili stejně jako Boží trůn. Velký a přísný
opat Mauru sklonil v pokoře a zaplaven díky za tuto Boží milost hlavu až
do prachu.

Sochy andělů pak už nemohly být nikdy dohotoveny, takže dnes lze
spatřit v chrámu pouze množství Cherubínů a Serafínů. Ale když v tichu
postojíte, může se stát, že uslyšíte tichounký šelest křídel a zpěv andělů,
kteří dodnes klenbu Božího chrámu v Kladrubech podpírají. 
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Poklad 
na hradě
Prostiboř

Snad o každém hradě se tvrdí, že je
v něm schován poklad. Jen hlupáci kopají
ve sklepích a ničí, co ještě z hradu zbylo.
Samozřejmě zcela marně. Stavbou hradu
se panstvo většinou tak zadlužilo, že po-
tomkům nechalo jenom dlužní úpisy, kde-
pak poklady. 

Ale v Prostiboři, to je jiná! Drahnou dobu
patřil hrad klášteru bratrů benediktýnů
v Kladrubech, kteří sem jezdili s hosty na
lovy v okolních lesích či si odpočinout.
A v dobách, kdy byl jejich klášter ohrožen,
do hradu odváželi své cennosti a archiv.
Ne, že by hrad byl tak nedobytný, nebyla to

Září
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žádná pevnost jako Rabí, zdolala by ho parta pobudů, ale byl schovaný
v lesích a bažinách, žádné výrazné cesty k němu neukazovaly, a tím byl
chráněn. Proto tak mniši učinili i v hrozných dobách, které kontrastovaly
s předcházející slavnou dobou Karla IV. 

Tehdy se v Čechách potloukaly bandy ničící vše, na co přišly. Se zbož-
ným Mistrem Janem, jehož jménem se zašti�ovaly, neměly nic společ-
ného. 

Bratři benediktýni v oprávněných obavách o osud staroslavného klášte-
ra sami přišli za opatem, aby alespoň cennosti a jejich prací nabyté peníze
ukryl pro možnost obnovy kláštera. Vždy� takové řádění a pustošení ne-
může Bůh dopustit věčně! 

Tak se také stalo. Otec opat s převorem, hospodářem kláštera, naložili
veškeré bohatství na vůz, nebylo toho žel Bohu zase tolik, a odvezli tento
poklad bahnitými cestami do Prostiboře. Tady ho hluboko, jak to bylo
v kamenitém a prudkém svahu jen možné, zakopali. Nikoli v hradu, tam
hledá každý hlupák, ale samozřejmě vně hradeb. 

Ale kde?! Popis znamení místa se zachoval nejen v paměti obou zúčast-
něných, kteří ho v pohnutých dobách neměli komu sdělit, ale i v záznamu,
jenž se ovšem objevil až za dlouho. Klášter, jak bratři předpokládali, byl
vyrabován a vypálen. Klášterní poklad, určený k obnově, byl prý zakopán
na místě, kam v den letní rovnodennosti dopadl v šest hodin ráno stín
makovice s křížem na vrcholu hradní věže. Jak snadné je najít, že? 

Mezitím uplynulo hodně času, velmi mnohé se změnilo v zemích Koru-
ny české i na Prostiboři. Hradní věž byla dokonce už zbořena, dnes se
přesně ani neví, kde stála. Klášter byl zase obnoven. Ne z pokladu, ale
díky vynikajícímu hospodaření a práci. Posléze byl zabaven císařskou
mocí a zrušen, samozřejmě protože byl bohatý. Poklad zůstal zakopán
hluboko v kamenité zemi někde v okolí hradu. Tady čeká do dnešních dob
– jen Bůh ví, na koho. 



Utopená
služtička

Rod Černínů z Chudenic patří k nejstar-
ším v Čechách. Černínové byli rod vzdělaný
a uměnímilovný. Inu, taky se sem tam vy-
skytla černá ovce, v každé rodině je něco,
ale ve srovnání třeba s takovými… 

Zejména pan Evžen Černín se do rodo-
vého městečka zapsal velmi pěkně, když se
po roce 1830 rozhodl, že na místě malých
lázniček pod Bolfánkem postaví zámeček.
Stalo se, zámečku nechal jméno Lázeň,
proč to měnit. Postupně byla celá krajina
přizpůsobena k lovu. Okolí Lázně bylo upra-
veno jako park plynule se rozšiřující do kra-
jiny, s malým jezírkem na prameni vyvěra-
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jícím zpod kopce. Černínové na zámku vítali hosty, pro které pak v pod-
zimních měsících pořádali hony. 

Jednou, bylo to už ke konci 19. století a ke konci léta a celá krajina záři-
la barevnými listy, se sjela na zámek vznešená společnost. Po bujném
večírku si ráno všichni přivstali na hon. Jenom dva mladí, sotva odrostlí
pánové odmítli. Nechtělo se jim na koně, domluvili se, že budou pokračo-
vat ve sbližování s načatými lahvemi. Zůstali na zámku téměř sami a pilně
si nahýbali ze sklenic. Zpívali, spíš vřískali, běhali po zámku, služebnictvo
se jim raději vyhýbalo. Vyhnout se ale nestačila mladá služtička, sirotek
z městečka, která pracovala v zámecké kuchyni. Mladí pánové nabití
sebevědomím z bohatství svých otců se chtěli s ní pobavit. Chudák holka
před nimi utekla do parku. To mladíky rozjařilo – a že si také udělají hon. 

Děvče mělo strach, utíkalo kolem zahradnictví i hostince, nikde nikdo.
„Hon“ pokračoval dál – švarná dívka, hnána dvěma vřískajícími lovci
doběhla k jezírku, kde jí hejsci z obou stran zastavili cestu. Mysleli, že už
ji chytili a že se pobaví. Dívenka se v zoufalství vrhla do vody – holka z ves-
nice plavat umí, ale v jezírku ji zachytily vodníkovy prsty – dlouhé šla-
houny leknínů. Než se zbabělí mladíci nadáli, byla hladina zase klidná, jak
se nad děvčetem voda zavřela. Rychle vystřízlivěli, vrátili se do zámku
a dohodli se, že o všem pomlčí. 

Celou událost viděla ovšem babka z pastoušky, která s dovolením pana
fořta sbírala opodál klestí. Ta o tom pak povídala, ale kdo by bábě věřil.
Jenom lidé, kteří se u jezírka procházívali, občas vyprávěli, že v temné
vodě zahlédli nějakou postavu.

Na počátku dalšího století se do Chudenic rád vracíval Jaroslav Kvapil.
V Chudenicích se Léta Páně 1868 narodil, v tom roce nového – 20. sto-
letí – už byl slavný spisovatel, básník a dramatik. Pomalým špacírem, v za-
myšlení, chodíval cestou pod Bolfánkem při kraji lesa. U jezírka si sedl na
travnatý břeh a probíhal se v duchu krajinou svých poetických fantazií.
Snad usnul, nebo to byla básníkova vidina: z vody jezírka se před ním
vynořila víla a ladně tančila po leknínových listech. Po chvíli zase ve vodě
zmizela. Básníka obraz víly natolik okouzlil, že jím inspirován napsal poé-
mu, kterou nazval Rusalkou.

Jinak než hudbou se takové vidiny vyjádřit nedají. 
Rusalku jako libreto k opeře nabízel postupně pěti hudebním skla-

datelům. Kupodivu neuspěl. Až ji přijal Antonín Dvořák. Nu a ta dlouho
odmítaná Rusalka se pak stala jeho nejkrásnější a nejznámější operou.
Tak se nakonec ubohá služtička z Chudenic, jejíž jméno se ani neza-
chovalo, stala hrdinkou slavného díla a s ním i nesmrtelnou. Ale po
slavnostním uvedení opery v Národním divadle se přízrak utopené služ-
tičky v jezírku u Chudenic už neobjevil.
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O Počuránkovi

Tedy všichni mu říkali trochu jinak, ostře-
ji, ale je to on. Takový pa�atý človíček, ne-
určitého věku, asi padesát let, ale to mu
jistě bylo už od narození. Bydlíval snad od-
jakživa v rohu dvorního traktu domu Zlaté
slunce. Tedy bydlel – to se snad ani říci
nedá. Žil v přízemní, vlhké místnosti bez
oken, trochu světla poskytovalo jenom
okénko ve dveřích. Ale ani nebylo na co
kloudného se podívat. Pelech, pár rozláma-
ných kusů nábytku, na zdi na hřebíku něko-
lik hadrů. 

Bydlení platil vynášením odpadků a ze-
jména plných džberů ze záchodové věže,
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která stála v protějším rohu dvora. A sem tam
nějakou zlatku si vydělal i v sousedních domech
podobnou službou. 

Stejně ho nikdo nikdy neviděl nic jíst, snad mu
stačilo k celému živobytí jen pivo, na které chodil
každovečerně k Salcmannům. Tam měl vyhrazné
místo hned za dveřmi, aby ostatním hostům ne-
smrděl. Vysedával tak do půlnoci, pak se vydal
napříč náměstím do Zlatého slunce. Nu a po
cestě na každém rohu zase to vypité vydával –
způsobem, který dal vznik jeho pojmenování. 

Jeho pravé jméno nikdo neznal, oslovovali ho
většinou „ty, hele“. Pro ponocného, který se na
plzeňské věži nudil, byla Počuránkova cesta na-
příč náměstím a s pravidelnými zastaveními kaž-
donoční zábavnou podívanou. 

Většinou se motal při domech, jejichž stěn se
přidržoval, ale tentokráte se vydal od radnice ke
kostelu kolem sloupu s Pannou Marií. Když míjel
sloup, přišlo na něj obvyklé nutkání. I ponocný
na věži zatrnul, když poznal Počuránkův úmysl
vykonat svou potřebu u jednoho ze sloupků
oplocení kolem posvátného objektu. Začal na
něj z věže hulákat, ale než jeho hlas z té výšky
dolů dopadl, stalo se. 

Ale stalo se i něco jiného, co byl ponocný
schopen až ráno zajíkavě vypovídat městskému
strážníkovi i panu děkanovi od sv. Bartoloměje,
kteří se sešli nad Počuránkovou mrtvolou. Když
totiž Počuránek vykonal svou potřebu, zčistajas-
na slétl z oblohy blesk, doprovázený zahřměním.
Uhodil do provinilce, hříšnou část těla mu zcela
spálil, jak účastníci ráno viděli a přivolaný lékař
v podstatě zbytečně úředně potvrdil. 

Ve Zlatém slunci nechali kumbál vyklidit,
i obecní zřízenci se těch krámů štítili, místnost
vápnem natřeli a udělali z ní prádelnu. Služeb
Počuránkových už stejně nebylo potřeba, dokon-
čovala se městská kanalizace.

Počuránka na obecní útraty bez obřadu pohřbili
před zdí hřbitova U Všech svatých, ne na posvě-
cené hřbitovní půdě, hned vedle místa, kde je
pohřben městský kat. Ani skromného kříže na
hřbitovní zdi, který patří katovi, spíše jenom zahra-
baný než řádně pohřbený hříšník hoden nebyl. 
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Tajemství piva
v Rochlově

Že pivo je po vínu nejstarší nápoj lidstva,
zmiňovaný již sedm tisíc let před Kristem,
je obecně známo. Také to, že nejlepší pivo
na světě se vaří v Čechách, je neměnná
a dlouhá léta všeobecně uznávaná pravda.
Pivo se v Čechách vařilo od nepaměti
a všude. Při každém hradu, později zámku,
klášteře či dvoru byl alespoň malý pivo-
várek, který dodával pivo pro potřebu pan-
ství a hostů, pro místní hostince… Pro ně-
které pivo jezdili formani až z daleka. Každé
pivečko mělo svůj vlastní charakter, vůni,
chu�, každý si mohl podle svého gusta vy-
brat. 
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Také v zámeckém pivovaru v Rochlově se pivo vařilo. A jak dobré bylo!
Ale zvláštní a vyhledávané začalo být až po napoleonských válkách, kdy
se celá Evropa vzpamatovávala z rozvratu. Nicméně s válkou to nemělo
nic společného. Pivovar se sice opravoval a doplňoval, ale každý ví, že
pivo dělá sládek, tak jako u vína je důležitá nejen vinice, ale hlavně vinař. 

Do rochlovského pivovaru přišel mladý sládek z plzeňského měš�an-
ského pivovaru. V Plzni se nějak nepohodl, nebo spíše starým vadil, žárlili
na jeho nápady a úspěchy. Do Rochlova si přivedl neskutečně krásnou
mladou ženu. Hlídal ji více než ono pověstné oko v hlavě. 

V Rochlově vařili pivo svrchním kvašením a všem zde bylo divné,
nicméně to plně respektovali, že varna při přečerpávání piva z vystírací
kádě do rmutovací pánve byla panem sládkem pevně uzavřena a nikdo,
kromě něho a jeho krásné paní tam nebyl. Jeho tajemství mělo za násle-
dek vysokou prosperitu pivovaru. Rochlovské pivo mělo totiž takový
zvláštní libý „šmak“ – pijáci po něm doslova mládli. Bylo to tak, každý
mistr má své tajemství, které jeho práci ozvláštňuje a dělá ji jedinečnou. 

Vesničtí kluci jsou ale neuhlídatelní. Jednomu zvědavci se, parchantovi,
podařilo protáhnout sklepem nad studnou pod základy pivovaru. Schován
za kádí pozoroval, co tam pan sládek s paní čarujou. Vyprávěl pak, oči
navrch hlavy a sípaje vzrušením, co tam v pološeru uviděl. Když se pivo
přečerpalo do rmutovací pánve, kde se začíná ohřívat od 35 stupňů,
mladá paní se svlékla – kluk nad tou nádherou málem omdlel – a do várky
vstoupila. Když se vykoupala, vystoupila z pánve přímo do náruče pana
sládka. Klukovi se zatmělo před očima a raději se honem plížil nebezpeč-
nou cestou zpátky. Ale pro sebe si to nenechal.

I když klukům po vsi zpočátku moc nevěřili, přece jenom po čase se
sládkovo tajemství vynikajícího piva rozšířilo mezi lidi. Konečně se zvěst
dostala až k zámeckému pánovi a ten si sládka zavolal k pohovoru.
Výsledek nebyl pro rochlovský pivovar š�astný. Mladý pan sládek se svou
překrásnou paní se museli odstěhovat. Prý až někam do Bavor – vědět
o sobě nedali. 

Do Rochlova přišel nový sládek a vařilo se tam i nadále dobré pivo,
v Čechách to jinak ani nejde, ale ten zvláštní, omlazující účinek to nové
rochlovské už nemělo. Inu, je dobré a užitečné někdy nechat tajemství
tajemstvím. Vždy� nemusíme vždy vědět všechno, že? 
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