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Královéhradecký kraj 

 

Hradec Králové 

Hradec Králové – město ležící na soutoku dvou řek Labe a Orlice se pyšní bohatou 

historií. Už ve 3. tisíciletí před naším letopočtem nacházíme první známky osídlení lidem. Od 

10. století patřilo hradiště rodu Slavníkovců. Po jejich vymření se stalo majetkem 

Přemyslovců. 

Postupně se začalo formovat opevněné město s královským hradem, o němž máme 

první písemnou zprávu v hradeckém městském privilegiu Přemysla Otakara I. Z roku 1225. 

Hradec tak můžeme zařadit mezi nejstarší města v Čechách. Ve 14. století se stává věnným 

městem českých královen a získává přívlastek Králové (Rudolf Habsburský jej daroval Elišce 

Rejčce). Na tuto událost v současnosti navázaly každoroční Slavnosti královny Elišky, díky 

jimž se centrum města vrací do středověku a připomíná si dobu, kdy tu vládla Eliška Rejčka. 

V polovině 16. století byla postavena další dominanta města Bílá věž. Tato renesanční 

památka v sobě skrývá druhý největší zvon v Čechách s názvem Augustin. 17. století 

znamenalo oživení stavebního ruchu v duchu baroka. Doslova osudový význam mělo 

rozhodnutí přeměnit město ve vojenskou pevnost, jejíž výstavba probíhala v 18. století. Na 

počátku 20. století vzniká díky plánům architekta Kotěry a Josefa Gočára řada 

monumentálních staveb, mezi něž patří i budova Muzea východních Čech, která se stala 

národní kulturní památkou, jedinou v Hradci Králové. 
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O propadlých jeptiškách 

Alena Ježková 

Ze starého hradu v Hradci Králové se do dnešních časů zachovala jen část okrouhlé věže 

obklopená městskou zástavbou. A přesto byl zdejší hrad kdysi významným místem, vždyť tu 

počátkem 14. století pobývala i vdova po Václavu II., krásná královna Eliška Rejčka. Po ní 

má také město své jméno - Hradec Králové, "královnin hrad".  

 Velmi stará pověst vypráví, že ve zdejších hradebních zdech stál, ženský klášter. 

Jednoho rána byl však klášter na kopci ten tam. Hrad zmizel a s ním i jeptišky, které tu 

přebývaly. Lidé usoudili, že se klášter propadl do hlubin kopce a země se nad ním sama 

zavřela. Našli se i tací, kteří by přísahali, že z hlubin země bývá za soumraku slyšet slabý 

ženský zpěv, jak zakleté jeptišky ve svém podzemním klášteře slouží večerní mši.  

 Snad by se stalo, že by lidé na propadlý klášter docela zapomněli, kdyby se jednou ke 

hradu nevydala mladá služka sbírat léčivé bylinky.  

 Byl krásný letní den, stráň pod hradem voněla třezalkou, žebříčkem, heřmánkem i 

dobromyslí a bzučela tisícem včel. Služtička stříhala byliny malými nůžkami a opatrně je 

ukládala do košíku, jak paní přikázala. Chodila po stráni, až ji květy samy zavedly k hradnímu 

příkopu zarostlému hustými křovinami.  

 Ucítila cizí pohled a zdvihla oči od země. Před ní stála jeptiška v bílém šatě a s těžkým 

svazkem klíčů za pasem. Mile se na ni usmívala, a tak ji děvče slušně pozdravilo.  

 "Poslala tě sem pro byliny paní Zuzana?" zeptala se jeptiška. "Ano," přisvědčila služka 

a podivila se, jak to ta žena může vědět.  

 ,,Vím, je to moc hodná a dobrá paní. Ale prý má potíže s penězi, je to tak?"  

Služka se divila ještě víc. Paní Zuzanu opravdu nějaký lump ošidil o celé jmění a ona na stáří 

zůstala nezaopatřena.  

 "Pojď za mnou," vybídla jeptiška dívku. Odhrnula keře a v oprýskané zdi se objevily 

dubové dveře. Jeptiška je odemkla jedním z klíčů, dveře zívly a zevnitř zavál chlad. Žena v 

bílém vešla dovnitř a pokynula dívce, aby šla za ní. Úzkou temnou chodbou kráčely za 

tajemným světlem, a když došly, ocitly se ve velké síni s truhlicemi plnými zlata a stříbra, 

které vydávalo tu jemnou záři.  
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 Jeptiška vzala hrst zlaťáků a vhodila je služce do zástěry.  

 "Běž domů a pozdravuj paní Zuzanu. A když bude ještě potřebovat peníze, přijď si zas 

pro další.. .!"  

Potom jeptiška dívku vyvedla ven a zmizela.  

 Služka běžela bez dechu rovnou domů. V kuchyni padla na židli a vysypala peníze ze 

zástěry na stůl před překvapenou paní Zuzanu. Když jí vypověděla, co ji potkalo, paní Zuzana 

užasla. Vzpomněla si, že jí matka vyprávěla o jedné z žen jejího rodu, která bývala kdysi 

jeptiškou v hradeckém klášteře. Neznámá z hradního příkopu jistě nebyl nikdo jiný než duch 

té příbuzné, který ji zachránil od smutného stáří.  

 Z donesených peněz paní Zuzana zaplatila všechny své dluhy a ještě jí zbylo. A každý 

den až do své smrti se nezapomněla pomodlit duši své ochránkyně.  
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O bezhlavém dragounovi 

Vladimír Hulpach  

 

Rok 1866 byl pro celý hradecký kraj rokem prohraných bitev a posléze i celé války 

rakouského císaře s pruským králem. Po nemilosrdných bojích u Náchoda, Skalice, Trutnova i 

u Dvora Králové šlo zejména o bitvu u Jičína, který padl.  

 Celý den se bojovalo a v krvavých řežích dosáhla pruská armáda rozhodujícího 

vítězství na výšinách za Libuní, odkud hnala Rakušany a jejich spojence Sasy v odpoledních 

hodinách k Jičínu. Ten byl dobyt po půlnoci a Prusům se tak otevřela cesta ke Hradci. Tam 

potom došlo 3. července k  poslední a rozhodující bitvě a katastrofické porážce ustupujících 

vojenských sborů.  

 Jeden rakouský voják ze Střezetic (jimž se říkalo i Třesetice, neb tam prý žili lidé 

bojácní, kteří se třásli strachy před každou hloupostí) na jednu událost z bojů u své rodné vsi 

takto vzpomínal:  

 "Pruská jízda hnala rakouskou kavalerii před sebou tak rychle, že si to už jen málokdo 

dovede představit. Za hřmění děl, výstřelů pušek, dusotu koní, křiku a řinčení palašů 

zůstávalo na rozdupaných polích mrtvol i raněných jako dříví v lese. Jen málokde jsi ještě 

mohl zaznamenat nějaký pohyb, jako v hrůzném snu doznívalo sténání umírajících ... "  

 Prušáci postupovali od Chlumu rozběřickým úvozem, a když se zdálo, že se lítice boje 

přežene k Rozběřicům, na mezi nedaleko Dlouhých Dvorů ležel vedle mrtvého koně raněný 

rakouský dragoun.  

 Ani nesténal, nenaříkal; krev prosakovala jeho uniformou a nešťastní a nešťastník 

jenom v bezmocném gestu natahoval paži, aby mu někdo pomohl. V dohledu však nebyl 

žádný, kdo by se ho ujal.  

 Zato od Probluze se hnal na zpěněném vraníku Prušák, hrozivě mával nahou šavlí, 

rozhlížeje se kolem sebe. Po chvíli zraněného spatřil a s nenávistným křikem se k němu 

rozjel, aby mu jediným rozmachem šavle uťal hlavu!  

 Jeho strašlivý, bezbožný čin však nepotrestán nezůstal. Sotva vraník stačil učinit pár 

dalších kroků, přiletěla dělová koule. A jako na oplátku také ona urazila Prušákovi hlavu, než 

se nedaleko zaryla do země!  
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 Bezhlavý jezdec však v sedle zůstal. Jeho tělo padlo pouze na šíji koně, a ten potom 

ještě dlouhé hodiny pobíhal jako děsivý přízrak ztichlým bojištěm. Jeho žalostné řehtání 

zaznívalo tu u Probluze, tu u Dlouhých Dvorů a slyšeli je všichni, kdo se nestačili zachránit a 

utéci ze svých domovů před válečnými hrůzami.  

 Avšak jenom měsíc mohl spatřit, co se s vraníkem, potřísněným rejtarovou krví, 

nakonec stalo ...  
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Paní Trčkova   

August Sedláček 

 

Jan Rudolf Trčka z Lípy, pán na Opočně, Lipnici, Ledči a tak dále, měl manželku Marii 

Magdalenu z Lobkovic, paní sličné postavy, ale přísnou a šetrnou, pročež ji poddaní tak ne-

milovali jako pána svého, který byl povahy dobromyslné. Neb vždycky pána proti lidem 

popuzovala a žádala, aby v příčině dlužných úroků pořádnost činěna byla. 

Tehda totiž bylo zvykem, když někdo svůj úrok zaplatiti nemohl, udělal se mu na jeho 

dřevo vrub, a když si zase pomohl, zaplatil tolikráte, kolikráte měl vruby. A sedláci si tehda 

nechali vruby řezati, poněvadž byly těžké časy, a vojáci jim tolik snědli, že často se jim ani na 

živobytí nedostávalo. Přesto chtěla paní, aby byla pořádnost učiněna, ale poněvadž věděla, že 

by pán nesvolil, čekala, až odjede. 

Když tedy pán odejel, vyšel rozkaz do vsí, aby hospodáři přišli na Opočno, vruby se 

vykázali a zaplatili. Ale sedláci, znajíce svého dobrého pána, dovedli s tím prodlévati, až se 

pán zase vrátil. 

Právě se díval z okna, když vjelo do zámku několik for s vruby, a přišlo za nimi drahně 

sedláků. Ptal se pán, jaké to dříví vezou, a sedláci zase řekli: "Vaše Milost, pane Trčko! Jeho 

Milost paní na nás vždycky žádá počtů; tedy my je tuto Vaší Milosti skládati chceme." 

Pán se zasmál a nařídil, aby skládali. Pak když sešel do dvora, kázal to vše hoditi na 

hromadu a zapáliti. A tak pán nezchudl a sedlákům pomohl. 
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Krakonošovy kameny   

Eva Koudelková 

 

Nedaleko velkého pramene pod Turnovem se odedávna nachází několik velkých kamenů. 

Lidová pověst o nich vypráví, že je tam nechal Krakonoš, když v Kačenčiných horách budoval 

zahradu pro svou Kačenku. Tu zahradu chtěl vyzdobit nejkrásnějšími divy světa, ale své dílo 

nedokončil, protože Kačenka jeho lásku příkře odmítla. 

     Podle pověsti to bylo takto: Už je to hodně dávno, co jeden měsíc září byl tak větrný, že se 

člověk sotva udržel na nohou, a kdo nemusel, nevycházel z domu. Vichřice jen hvízdala, až se 

i ty nejsilnější stromy lámaly jako sirky. Ke konci týdne vítr ještě zesílil, a mnohé došky na 

střechách nevydržely jeho nápor.  

     V této strašlivé větrné bouři se starý výměnkář Šimek z rokytnických Zadů vydal do lesa u 

Jirmanovy louky nasbírat trochu roští na topení. Nedalo se nic dělat, nebylo už vůbec čím topit 

Byla to těžká práce, protože Šimek musel neustále zápasit s větrem, a ještě ke všemu když už 

měl nasbíranou dost velkou otep dříví a hrabal si už jen trochu jehličí, náhle se spustil silný 

lijavec. Výměnkáři nestačil ani jeho hodně silný kabát, a tak se schoval pod veliký dub 

nedaleko stárkovské cesty.  Jak tak seděl a čekal, až se počasí trochu uklidní, strhl se tak 

hrozný hluk, až uši zaléhaly. Při tom se blýskalo, každou chvíli uhodil hrom a vítr skučel a 

svištěl, až se starý výměnkář hrůzou sotva udržel na nohou. A hluk se stále zvětšoval. 

     Náhle se setmělo a Šimek nad sebou spatřil několik hrozivých oblud - duchů, kteří se 

vzájemně potýkali. Všimnul si, že v rukou měli ohromné balvany, které po sobě házeli. Hned 

se však měnili v obrovská mračna, která plula dále. 

Najednou starý Šimek spatřil, jak z oblak padá obrovský balvan. Při tom se hluk větru a 

hvízdání stupňovaly, a když balvan dopadl na zem, rozpadl se na dva veliké kusy. Ty se 

kousek od Šimka zaryly hluboko do země, až ho bláto celého potřísnilo. 

Teprv po tom strašlivém nárazu se hluk zmírnil, bouře i déšť ustaly a z mraků se vyhouplo 

jasné slunko. Když se starý výměnkář vzpamatoval, šel se podívat blíž. Sotva se však přiblížil 

k jedné ze skal, uslyšel shora mocný hlas: 

"Nepřibližuj se, dokud skály nevystydnou, sic zaplatíš životem!" Šimek pohlédl vzhůru a v 

obrovské výšce nad sebou uviděl mohutného starce s dlouhým bílým vousem, který mu splýval 
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skoro až k zemi. Výměnkář v něm okamžitě poznal mocného Krakonoše. 

Než se však vzpamatoval z nového leknutí, vládce krkonošských hor zmizel. Teprve teď se 

rozpomněl, že nedávno slyšel, jak mocný Krakonoš staví pro svoji princeznu Kačenku na 

Kačenčiných horách přenádhernou zahradu a že na tuto stavbu spotřebuje mnoho kamení, které 

si přenáší z Krkonoš. Napadlo ho při tom, že obrovské balvany zaryté do země budou tohoto 

původu. 

Když se ke skalám konečně odvážil, byly již zcela vychladlé. Kolem dokola byly posypány 

tenounkými lesklými nitkami, které zářily v dopadajících slunečních paprscích a při 

pečlivějším pohledu bylo k poznání, že jsou zlaté. 

Chudý výměnkář se na ně dychtivě vrhnul a nabral si jich, co mohl unést. Na jehličí v pytli 

a na roští si ani nevzpomněl. Když se pak přeci jen rozpomněl a vrátil se, svoje věci našel, ale 

zlato na balvanech už nebylo. 

Ty balvany tady stojí dodnes. Jsou omšelé, porostlé travou a mechem, ale pověst o nich 

dosud nezapadla. 

 

  


