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Pardubický kraj 

Pardubice 

     Historikové tvrdí, že už na konci 13. století stála nad soutokem Labe s Chrudimkou tvrz. 

První písemné zmínky o existenci hradu najdeme až v 1. polovině 14. století. Arnošt 

z Pardubic, první český arcibiskup, povýšil roku 1340 osadu pod hradem na město. Posléze 

následovaly stavební úpravy, jejichž výsledkem byl hrad s hranolovou věží, palácem a kaplí. 

Poté se tu vystřídalo několik majitelů. Roku 1491 získává Pardubice Vilém z Pernštejna. 

Pernštejnové patřili ve své době k nejbohatším rodům v Čechách. Díky Vilémovi vzniká 

čtyřkřídlá stavba v pozdně gotickém slohu. Ve 20. letech 16. století Vilémův syn Vojtěch 

přestavěl objekt v renesanční zámek. Dluhy Pernštejnů však narůstaly, proto zámek roku 1560 

odkoupila královská komora, která umožnila poslední renesanční úpravy tohoto objektu. 

V druhé polovině 20. století se rozběhla rozsáhlá rekonstrukce zámku. Město Pardubice se 

proslavilo také jako místo konání dostihového závodu (Velká pardubická steeplechase) od 

roku 1874. 



http://littera.uhk.cz 

MACHÁČEK, Lubomír. Poklad na Kunětické hoře. Báje a pověsti z Pardubicka. Pardubice: 

Helios, 1997. s. 91-95. ISBN 80-85211-05-X 

 

O pardubickém sousoší svatého Prokopa 

 

Lubomír Macháček 

V době, kdy už bylo cítit zimu i pod kožichem, se konal prosincový trh. Na 

Pernštýnském náměstí bylo plno krámků obtěžkaných zbožím rozličného druhu. 

Vedle perníkaře stál kovář, kloboučník i postřihovač, nabízeli tu své zboží i výrobci 

sýrů a prodavači másla, a do jarmarečního mumraje zapadal i bekot koz a 

domlouvání o ceny, tu poklidné, tu vzrušující, tak jak to při handlování a nákupech 

bývá. 

Trh připadl svým datem na první úterý v měsíci, a právě v onen den navštívil 

město se svou rodinou sedlák Bouška. Nechal povoz s koníkem stát v Zámecké ulici 

a vydal se s ženou a s dětmi rovnou na rynk. Chtěl jim koupit na zimu nějaké 

oblečení. Děti ale nezajímaly kalhoty ani boty a při první příležitosti utekly rovnou k 

ptáčníkovi, aby se podívaly na sovy. Marjánku také zaujaly vyšívané dečky. Nakonec 

se sourozenci sešli u stánku s perníkem.  

- Jen vás chvíli pustíme z dohledu a už se ztratíte, - lamentovali rodiče, když je 

konečně objevili. 

- Líbí se ti ten čert? - zeptal se synka sedlák. Vašík se dotýkal s ostychem 

perníku, který měl podobu čerta. Čert měl dlouhatánský rudý jazyk a ocas, ovinutý 

kolem těla, mu sahal až na prsa. Vašík radostně přikývl, a jakmile byl čert jeho, strčil 

si ho do jedné z vysokých holin, které mu přinesli rodiče.  

Sotva to uviděla Marjánka, hned chtěla také něco koupit, a nejen pro sebe. 

Jednak pro sestru Kačenku, jednak pro děvečku Barču, která se o Kačenku starala. 

Sobě koupila pannu a sestře perníkové srdce, zato na Barču se už peněz nedostalo.  

Nákupy Vašíka nudily, dlouho neotálel a ve chvíli, kdy rodiče skládali 

nakoupené věci do košíku, zamířil k sousoší uprostřed náměstí, kde ho upoutala 

socha opata Prokopa. Ten držel v levé ruce zářivou opatskou berli a v pravé, na 

řetízku, roztomilého čertíka. Byl možná ještě hezčí než ten jeho perníkový, kterého si 

schoval do boty.  

- Hej, svatý muži, vyměň mi toho čerta za marcipánového,- zavolal troufale na 

Prokopa.  
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V té chvíli řetízek v rukou svatého zacinkal a čertík se pohnul. Vašík polekaně 

uskočil, chtěl zmizet rychle v davu, ale to už za ním stáli táta s mámou a peskovali 

ho, kde se toulá, vždyť čas k návratu už nastal. 

Vůz v Zámecké ulici byl připraven k odjezdu. Však se také začala kvapem 

snášet tma. Hodiny na Zelené bráně právě odbíjely čtvrtou, když pantáta pobídl 

kobylku bičem. Tak či onak už dojedou stejně za tmy.  

Děti se k mámě za jízdy přitulily a vrnění kol je ukolébalo do spánku. 

Vašíkovi se zdálo o čertíkovi, který se usídlil v jeho holině a nechtěl odsud ven. 

Probudila ho až děvečka Barča. Pobíhala kolem vozu a pomáhala vykládat. Nad 

každou věcí, co dovezli z jarmarku, upřímně žasla, jako by očekávala, že i na ni 

zbyde na dně košíku nějaké to překvapení. Nezbylo.  

- A co sis dovezl ty, Vašíku? - zeptala se nakonec posmutněle. 

- Já pravil chlapec. – Mně rodiče koupili boty a čerta, - ztišil nápadně hlas a 

kradmo sáhl do holiny. 

- Čerta? – pokřižovala se Barča, ale Vašík ať hledal, jak hledal, žádného čerta 

v holině neobjevil. Prolezli celý dvůr, jestli ho chlapec náhodou nevytrousil, Barča 

zaběhla i zpátky na cestu, ale vrátila s nepořízenou. Po čertovi z perníku se slehla 

zem. 

Zima se tentokrát v krajině dlouho nezdržela, do oken brzy dýchlo jaro. Sedlák 

Bouška přes zimu nelenil, spravil nářadí a zemědělské stroje a připravil si osivo, takže 

teď mohl směle vyjet s Vašíkem na pole a zasít.  

Panímáma zatím s Marjánkou, Kačenkou a Barčou hospodařily v chalupě. 

Děvčata se učila od mámy všechno to, co potřebuje dobrá hospodyně. Však se také 

měla Boušková co obracet.  

I bylo v usedlosti veselo. Domácí zvířata se ve statku zdárně rozrůstala, koza 

přivedla na svět tři sněhobí1á kůzlátka, ke klisně Plosce přibyla Vranka, takže Bouška 

záhy nezapřahal už jen jednoho koníka, ale kobylu a hříbě. 

Jako by s jarem celé stavení ožilo. Dařilo se i na poli, a třebaže všichni 

pracovali od rána do večera, práce je čím dál víc těšila. A bylo to také vidět na sto 

honů. Však si zlé klevet nice do loktuší šeptaly:  

- U Boušků se zahnízdilo štěstí, má velký zobáček a od rána do večera zpívá. 

To není jenom tak, že se jim všechno daří, že je mine blesk, když o pár metrů dál 

červený kohout zakokrhá, že se jim vyhne sucho, když prochází krajem... 
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Ale štěstí jako by ty zlé hlasy neslyšelo, kvetlo v chalupě bez zábran. Závistiví 

sousedé to nesli nelibě, plni zloby a zášti rozsévali na každém kroku hadí slinu:  

- Pekelník se jim chytil vousem do Šípků a nějak se ml tam zalíbilo. To není 

jen tak, v tom má prsty rarášek.  

A hned se mluvilo o tom, že se Bouška upsal čertu, protože sklízel tolik zrna z 

těch několika málo měřic obilí, a mít stádečko hus a slepic málem větší než je čínské 

vojsko, to musel sáhnout rarášek hodně hluboko do kapsy. Takhle si sousedé 

vypravovali a zlá pověst se šířila záhy i za hranice vísky.  

Chudáku Bouškovi se z pomlouvačných řečí málem zato· čila hlava. Hospodář 

se pokoušel sousedům zprvu vysvětlovat, jakpak bych mohl upsat duši čertu, když 

jsem věřící, a ještě usilovněji obracel svůj vnitřní zrak k Pánubohu. Nakonec mezi lidi 

posí1al už jen děvečku Barču.  

Smutek zavládl v hospodářství. Nedůvěřiví lidé se začali usedlosti vyhýbat a 

vesničtí kluci pokřikovali na Vašíka, ať jim ukáže raráška. Ani panímámě to nebylo 

jedno, ale co mohla dělat. A pak do stavení zabloudila černá můra a roztáhla svá 

křídla. Měla je tak temná, že sedlák Bouška přestal vidět slunce. Ulehl na lože a už 

nevstal.  

Po smrti otce Vašík pokračoval v tom, co mu sedlák zanechal. Byl ještě mladý 

a silný, ale ani jemu se pří1iš nedařilo. Jak dříve hospodářství rychle rozkvétalo, tak se 

nyní začalo Vašíkovi pod rukama rozpadat. Všimla si toho i nešťastná Barča:  

- Co se to s vámi, pantáto, jenom děje? - zeptala se jednou Boušky, když seděl 

ztrápený na zápraží a odpočíval.  

- I kuš, jen si hled svého, však já si poradím, - ohradil SE příkře, ale musel 

uznat, že se mnohé v jeho životě změnilo, ba že i děti se na něho dívají skrz prsty a 

žena už k němu nemá tak blízko, jako měla dřív. Znovu zauvažoval, kde se stala 

chyba. I rozpomněl se na své dětství, na jarmareční rynk, na statui svatého Prokopa i 

na čertíka, který mu tenkrát padl do oka. A protože byl pověrčivý, nenechal si to pro 

sebe, poradil se s panímámou a rychle spěchal do Pardubic k děkanovi, aby se mu 

svěřil, co ho už dlouhá léta trápilo. Nezamlčel ani to, co lidé povídali o raráškovi.  

Děkan ho vyslechl a poradil mu, nechť zase přijde v prosinci přesně na den, 

kdy požádal opata o čertíka. Bouška rád přislíbil, přece jen se v něm rozhořela 

jiskřička naděje. 

Konečně se přiblížil prosincový jarmark, na který zavítal s otcem kdysi před 
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lety. Tentokrát vyrazil z Pardubic ještě za tmy, a hned po ránu zamířil do chrámu 

páně, kde vzdal úctu Bohu. Děkan na něho už čekal.  

- Víra tvá tě uzdraví, - povzbudil ho, posílaje ho na rynk tam ať pokračuje v 

pokání před sochou svatého Prokopa. 

Když hospodář konečně očistil duši, nakoupil ještě něco málo pozorností pro 

hospodyni, pro děti a tentokrát nezapomněl ani na Barču, kterou jeho otec kdysi 

přehlédl. U jednoho krámku jí vybral hedvábnou vyšívanou kazajku. Domů se pak 

vydal krátce po poledni, chtěl dojet ještě za světla.  

A opravdu se mu to podařilo. Rodina už na něho čekala a sotva dorazil, 

připadlo mu to jako kdysi před mnoha lety. Každý natahoval ruku, co komu dovezl, 

jen Barča se drže stranou, tušíc, že si na ni nikdo nevzpomněl.  

Jaké to bylo překvapení, když Bouška vyndal kazajku jako první a podal ji 

Barče, aby si ji vyzkoušela. Stárnoucí ženu to tak překvapilo, že padla na kolena a 

prosila za odpuštění.  

A posléze se rozplakala ještě víc a při pláči začala srdceryvně vyprávět, co se událo 

tenkrát po příjezdu hospodáře z trhu, totiž jak našla na cestě perníkového čertíka, 

který vypadl Vašíkovi z holiny, a naschvál o tom nikomu neřekla. T, prosí všechny za 

odpuštění.  

Dospělý Vašík Bouška poslouchal Barčino doznání s rozpaky a před dětmi se 

zastyděl. Však za to neštěstí v chalupě nemohla jen ona, každý nesl svůj díl viny. 

Krátce po tom, co se všichni usmířili, opustil stavení i rarášek. Najednou neměl 

mezi lidmi co na práci. Kupodivu i sousedé si po čase našli k Bouškům opět cestu a 

zvířata a lidé v hospodářství začali normálně žít.  
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HULPACH, Vladimír. Pověsti z Čech, Moravy a Slezska. Praha: Euromedia Group k. s. - 

Knižní klub, 2007. s. 136-138. ISBN 978-80-242-1962-2 

 

O různých erbech, ale hlavně o tom pardubickém 

 

Vladimír Hulpach 

Že na městských či na rodových erbech najdeme vyobrazení věru všelijaká, která 

většinou mají souvislost s dějinnou skutečností dostatečně známou. Někdy však ten znak 

připomíná pradávnou báji, pověst, která se udála mnohem dřív, než se o městě nebo rodu 

vůbec vědělo. Je tedy nejednou pro mnohé z nás takový erb nevysvětlitelný, pokud dané 

vyprávění neznáme.  

Tak například ve znaku belgických Antverp najdete ruce místního obra Druona 

Antigona, který zde bránil Římanům při přechodu řeky Skaldy a dovolil to, jen když usekne 

každému z nich ruku. Nakonec však o roku přišel v boji s jejich velitelem Silviem Brabem 

sám. Useknutí ruky tamějšími slovy Rand werpen dalo také, jak se snadno domyslíme, jméno 

městu; Antverpy ovšem vznikly ve skutečnosti později, v 7. století našeho letopočtu.  

Část lidského těla, konkrétně pak třeba nohu, najdeme u nás na erbech také. Jeden z 

nich náleží šlechtickému rodu Pešíků z Komárova na Berounsku, jehož praotec prý pomohl na 

svobodu českému knížeti tím, že si sám uřízl dolní končetinu, za kterou byl ke svému pánu 

přikován. Za tento čin jej kníže nejen obdaroval erbovním znakem s uťatou nohou v brnění, 

ale také dvorcem v Komárově, kde pak dlouhá desetiletí jeho potomci zůstávali a za vlast 

svou chutě krev prolévali, když bylo zapotřebí, jak praví kronikář.  

Jenže: tuhle pověst k nám přenesl až počátkem 17. Věku Bartoloměj Parocký z Polska, 

a navíc se zakladatel komárovské šlechty nemohl v žádném případě jmenovat Pešík. Teprve 

až koncem 14. století se v držení Komárova vyskytl jakýsi Petr, jemuž se vskutku doma Pešík 

říkalo, a od něho pak vzniklo jméno rodové. Co se ovšem znaku s nohou v brnění týče, tak ho 

sice Pešíkové už v té době užívali, avšak jenom proto, aby se odlišili od jiných šlechtických 

rodů, a nikoliv v souvislosti s uvedenou pověstí.  

Naopak znak města Pardubic, o který nám zde jde nejvíc, je spojen se skutečnou 

historií naší země, třebaže vznikl mnohem dříve, než tady stála na počátku 14. věku dřevěná 

tvrz. A nejde také o nějaký úd lidský, nýbrž o celou přední půlku jezdeckého koně.  

Už za dlouhé a úspěšné vlády krále Vladislava II. (II40-II73) se Češi proslavili v celé 

tehdejší Evropě svou válečnou výpravou proti Milánu v počtu deseti tisíc bojovníků, kterou 

léta Páně 1215 vyhlásil a vedl sám císař Fridrich Barbarossa.  
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A poněvadž v našem vojsku, ať již šlo o jízdní nebo o pěšáky, byli muži neohrožení i 

fyzicky zdatní, kteří toužili po slávě i kořisti na bitevním poli, šla o nich ještě dřív, než se 

dostali do Lombardie, zvěst jako o strašlivých goliáších a lidožroutech, z nichž každý má sílu 

pěti a jejich rána mečem či sekyrou protne každé brnění.  

Žádný tedy div, že takové zprávy nahnaly nepřátelům strach. A když Čechy před 

Milánem nezastavila ani prudká řeka Adda, neboť obránci strhli všechny mosty, bylo ještě 

hůř. Jako smršť se totiž rytíři Odolen a Bernart vrhli na koních bez rozmýšlení do proudu, a 

hned potom za zvuku královských bubnů celé vojsko v čele s králem Vladislavem.  

Pak už leželi Čechové před milánskými hradbami, připravujíce se na zteč. Zatímco 

někteří hotovili žebříky i berany, jimiž měly být rozraženy brány, jiní o kus dál (aby se to z 

hradeb nedalo rozeznat) pekli na rožních nějaké těsto, jako by to byly lidské oběti. A 

nezapomeňme ani na Psohlavce, kteří se hotovili k útoku tajnou dírou v hradbě, co jim označil 

pes. Takže když se naši dali společně s císařskými do boje, dlouho to netrvalo.  

 

Jako první přelezl hradby pomocí žebříku poděbradský rytíř a za ním další a 

další. Na tvářích prý měli i škrabošky, takže je obránci měli za skutečné ďábly a dali se 

většinou na útěk. V nastalém zmatku však dobyvatelé myslili i na kořist. Vždyť právě ta 

bývala odměnou za dlouhé mašírování, útrapy, ale hlavně za jejich udatnost!  

A tak brali v milánských domech, co jen mohli, stejně jako pobitým nepřátelům 

jejich brnění, přilbice, zbraně i boty. Ani ženy nešetřili a kdekterá měšťka přišla o své 

šperky, oblečení i nádobí.  

Také pan Ješek Pardubský, jak jej naše pověst nazývá, náležel k těm, kteří si 

takhle nahrabali, a když už měl cenností tolik, že je sotva na koni uvezl, pospíchal k 

jedné z otevřených milánských bran, aby měl kořist co nejdřív ve svém ležení.  

Jenomže právě u téhle otevřené brány přece jen ještě seděl v úkrytu strážný, 

třebaže ani nedutal, aby si ho nepřátelé snad nepovšimli. Ale při pohledu na 

obtěžkaného pana Ješka mu to nedalo.  

"Zlodějisko potvorné, aby ses těmi nakradenými věcmi neudávil!“ sykl jenom. 

"Ale já ti ještě ukážu!"  

A bez dlouhého rozmýšlení přeťal provaz, na němž visela kovaná mříž s ostrými bodci.  

S hrozitánským rachotem spadla za Ješkovým sedlem a jeho bělouše načisto přesekla v 

půli! 

Rytíř sice z té své půlky koně spadl před branou na zem, ale pranic si z toho 

nedělal. Popadl svou válečnou kořist do náruče, sedlo hodil na rameno a s úsměvem, 
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jako by se nic nestalo, kráčel celý zbrocený koňskou krví mezi užaslými 

spolubojovníky do ležení.  

Po své porážce se samozřejmě museli Miláňané císaři podrobit, a tak dne 8. září 

léta Páně 1162 šli bosky na důkaz pokory v průvodu k němu a žádali o odpuštění, jak 

bývalo tehdy zvykem. Fridrich jejich pokoru přijal - jak by ne, když mu museli přísahat 

věrnost, zaplatit deset tisíc hřiven pokuty i vystavět ve městě jeho palác, abych zmínil 

alespoň to nejdůležitější.  

Také král Vladislav obdržel od císaře tisíc hřiven a při slavnostní mši i cennou 

korunu, kterou mu sám Fridrich na důkaz vděčnosti položil na hlavu.  

 Na rytíře Ješka čekala jiná odměna. Český král mu totiž udělil šlechtický erb, na 

němž je vyobrazena přední půlka jezdeckého koně se zlatou uzdou v červeném poli. 

A tento znak se stal i erbem Pardubic za Arnošta z Hodyně v letech 1327-1330 

jako praotce panstva téhož města.  
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JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české. Praha: NLN, 2001. 

Růžový palouček  

Alois Jirásek 

 

V zátiší mezi vlnícím se obilím, za nímž borové lesíky se černají, skryta je neveliká lučina, 

přes dvacet kroků zdélí, na patnácte kroků široká. Na jejích pokrajích bují nízké keříky 

červených, plných růží. Jsou zvláštního druhu. Jinde v širém okolí jich není. V jiné půdě se 

nedaří. Přesadili je, neujaly se. Pak je chtěli vypleniti; vykopali je, a do roka se zazelenaly 

zase. Bují dál a rozrůstají se do středu lučiny. 

Po nich má to osamělé místo, posvěcené žalem zbožných předků, své jméno. To je Růžový 

palouček na výšině opodál vesnice Morašic, dobrou hodinu cesty od Litomyšle na západ. 

Milý je odtud rozhled krajinou, na lesíky, mezi nimiž prohlédá makovská věž, na vesnice 

kol zelenem se bělající, zvláště pak k východu po návrších a lesnatých chlumech u České 

Třebové a na starý zámek litomyšlský, krásné výstavnosti. 

Tam před čtyřmi sty lety, kdy stál ještě prvotní hrad, sídlili páni Kostkové z Postupic, věrní 

ochráncové českých bratří. U toho tam zámku v městě stál bratrský sbor a v městě většina 

obyvatelstva samý bratr. 

Když Ferdinand I. přemohl odpor stavů, vzal panu Kostkovi z Postupic zboží litomyšlské i 

hrad, a bratří z města i z okolí musili do vyhnanství. Tenkráte jat i starší bratrské jednoty, Jan 

Augusta. Přestrojen za sedláka, skrýval se v okolí Litomyšle. Ale sám se prozradil. Zapomněl 

na svůj selský kroj a vytáhl ze záňadří prý červený hedvábný šátek, aby jím utřel zpocené 

čelo. To zhlédli pacholci královského hejtmana Šejnohy (1) na ten čas správce litomyšlského 

zámku, Augustu jali, odvedli do Litomyšle, odkudž zavezen s písařem svým bratrem Bílkem 

na hrad Křivoklát. 

Tam pak seděli v tuhém vězení přes čtrnácte let.  

 Po letech za Maxmiliána krále, syna Ferdinandova, nastaly volnější časy. Bratří se vrátili z 

vyhnanství a usazovali se zase v Litomyšli a v okolí. Volnosti však dlouho neužili. 

Přikvačilať veliká bouře, jež se rozvichřila r. 1618. Veliké hoře padlo na českou zemi za 

náboženských bojů, a nejvíce po bělohorské bitvě. 

Kdo nebyl katolíkem nebo kdo se nezřekl své nekatolické víry, musil ze země. A tak také 

bratří z Litomyšle a z okolí. Nežli však odešli, smluvili se, že se všichni ještě jednou sejdou, 

společnou pobožnost vykonají, neboť veřejně a volně jí konati již nesměli, a že se vespolek i s 
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rodnou krajinou rozloučí. Na tu schůzi vyhlédli sipalouk za Morašicemi mezi lesy.  

 

Pro jistotu sešli se v noci, tu mezi mlčícími, černými hvozdy, pod hvězdnatou klenbou 

věčných nebes; tu naposled na vlastenecké půdě pod obojí přijímali, naposled se Bohu 

pomodlili, zbožně zazpívali. 

A pak se loučili, vespolek, s domovem. Nejeden vyhrábl si na památku hrst hlíny z rodné 

půdy, nejeden políbil zemi, kterou slzami skropili. A z těch slzí pak vypučely ty růže, aby 

vydaly svědectví o věrnosti a lásce k víře a k vlasti. 

Za té noci také, když pobožnost ukončena, zakopali prý zlatý kalich, z něhož přijímali, a 

kalich ten podnes leží hluboko v zemi na paloučku.  

Lid po čase na bratří zapomněl; než místo, kde se loučili, zachoval v úctě. Palouček býval 

jindy větší a lesy tmavší a hlubší se kolem černaly. Teď z hvozdů jsou jen lesíky a širé lány; 

také paloučka uorali, až zbyla jen nevelká lučina. I tu pak chtěli vzdělati, v pole proměniti, 

jakož se již kolem všude rozkládaly polní lány. Mezi těmi byl palouček jako ztracený a 

překážel. Proto měl zmizeti. 

Ale jako by Prozřetelnost sama o to místo pečovala. Stalo se tu cosi podobného jako na 

Žižkově poli u Přibyslavi. Orali palouček, ale pluh se zkazil nebo kůň padl. 

Konečně tu len zasili. Vyrostl, rozkvetl, vytrhali ho, umočili, usušili ho a již jej třeli; tu 

vzňal se len plamenem. Od toho chytila pazderna i všechen rozlehlý statek toho hospodáře, 

jenž osil palouček lnem, a v tom požáru zhynula také mladičká dcera téhož hospodáře. 

Od těch dob se nikdo více neodvážil Růžový palouček zaorati.(1) 

Když tudy roku 1813 táhli Rusové postupujíce proti Napoleonu I., vyptávali se někteří z 

nich po Růžovém paloučku. Když jim pověděno, seskočili z koní a po kolenou pak lezli až na 

samý palouček a tu se vroucně modlili. 

I stará věštba se týká paloučka, na němž prý bude také svedena bitva, a tak hrozná, že 

poteče krev "kolébkami". 

A pak sejde se tu sedm králů a ti smluví věčný mír. Tu mezi růžemi, na místě, kde se čeští 

bratří, odpůrcové vojny a krve prolévání, loučili s vlastí.  

    Růže na paloučku kvetou, obilí po lánech kolem zvolna se vlní, šustí, "ovečky" se po něm 

míhají. Ticho tu, milo, ale bezděky vzpomeneš starých předků, jaký žal sevřel tu jejich srdce; 

když nastala hořká chvíle loučení, když slzami skrápěli rodnou půdu, a živěji porozumíš 

prostým veršům českého exulanta: 

Bůh ti žehnej, česká země! 
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 S tebou se smutně loučím -  

A zrakům mihne se sbor ubohých vystěhovalců, ani se na cestě do vyhnanství 

zastavují, slzavým okem zpět hledí, na požehnaný, milý kraj, kde "byly jejich domy  

i vlast laskavá" –  

1) Šebestián Šenajch. 

1) Dnes stojí uprostřed něho oplocený kříž. 
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WENIG, Adolf. České pověsti. Praha: Olympia, 1975. 

O třech bubnech u Chrudimě   

Adolf Wenig 

Asi hodinku od Chrudimě k jihovýchodu nad vsí Kočí pne se návrší, na němž se nad topoly 

zvedá štíhlá věž kostelíka o samotě tu stojícího. Jen hájovna a hospoda jsou tu při kostelíku, 

posvěceném sv. Jiří, zajímavé gotické stavbě o dvou lodích z XV. století. Ta samota má 

podivný název Tři Bubny a bývala obehnána zákopy a náspy, dosud částečně zachovanými. 

Byly zřízeny asi r. 1778, kdy císařovna Marie Terezie vedla válku s Friedrichem II., králem 

pruským, o dědictví bavorské. Válčeno bylo tehdy také v Čechách, v rovině polabské, a tu 

návrší s kostelíkem svatojirským považováno bylo za vojensky důležité, protože z něho je 

široký a daleký pohled do kraje. Proto také polní maršálek Laudon společně s arcivévodou 

Josefem, pozdějším císařem Josefem II., kázal tu zřídit zákopy a náspy. K této práci sehnáno 

bylo množství dělného lidu z širého okolí, a tak opevňování pokračovalo rychle. Ale k válčení 

tam nedošlo. Král Friedrich byl však už dříve v Čechách; to tehdy, když vedl s Marií Terezií 

válku o dědictví rakouské v r. 1742 i ve válce sedmileté, jež se počala r. 1756. 

Tehdy prý také ten král Friedrich II., zvaný Veliký, jemuž také "Velký Fric" říkali, dostal 

se až na návrší nad Kočí, tam i poobědval. Seděl tehdy pod širým nebem. 

Pověst vypravuje, že král Friedrich táhl jednou tou krajinou k Chrudimi. Byl nevlídný, 

sychravý, větrný den, mraky na nebi houstly a k večeru se spustil déšť. Král kázal zastavit se 

na pochodu a položit se táborem na návrší nad vsí Kočí. Tehdy ještě všecko to návrší bylo 

pokryto lesem. Stavěny honem stany, a nežli se setmělo, byli Prušáci utábořeni. Počasí bylo 

prašpatné. Vítr zesílil a ohýbal vršky stromů, déšť neustával. Vojáci byli rádi, že jsou v lese 

aspoň trochu chráněni. Byli utrmáceni pochodem v tom nečase, a proto brzy všecek tábor 

pohřížen byl v hluboký spánek. Jen stráže přecházely u stanů krále a generálů a před táborem 

proklínaly v duchu takovou službu a nemohly se dočkat, až budou vystřídány. 

Ačkoli vojsko rakouské nebylo v té době tuze daleko od nich, neobávali se Prušáci 

přepadení. Komu by na mysl přišlo, aby v takovém nečase něco podnikal? A přece se tak 

stalo. V rakouském táboře byli tři bubeníci, statní chlapíci, bázně neznali, byli zvyklí k útoku 

bubnovat a hnát se na nepřítele. Ti se smluvili, že něco provedou. Když všechen tábor byl ve 

spánku, vstali, pověsili si bubny přes ramena a zticha plížili se táborem. Podařilo se jim také 

proklouznout mezi předními strážemi, a tak se dostali do lesa. Nedbali deště, ostatně v lese 

nebylo to přece jen tak zlé. 
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Bubeníci brali se lesem v tu stranu, kde byl pruský tábor. Kráčeli opatrně, aby je snad 

nějaká nepřátelská hlídka nezpozorovala, a tak se dostali blízko k táboru. Tam bylo ticho, nic 

se nehnulo, jen nějakou stráž zahlédli bubeníci, jak přechází před táborem. Narovnali si milí 

bubeníci bubny před sebe, paličky vzali do rukou a na znamení, dané jedním z nich, začali 

všichni tři najednou bubnovat k útoku. 

To bylo leknutí v pruském táboře, to byl shon! Rozespalí vojáci ve stanech opásávali se 

zbraní, chápali se pušek a vybíhali ven, nevědouce, co se děje. I král a generálové probuzení 

byli vystrašeni a mysleli nejinak, než že rakouské vojsko žene na ně útokem. Nebylo možno v 

tom zmatku a ve tmě sešikovat vojsko, a proto král i s družinou, aby se uchránili, dali se na 

útěk, vojsko je následovalo. 

Ti tři bubeníci, kteří tak postrašili Prušáky, vrátili se do svého tábora a tam ohlásili, co se 

stalo. Byli vyplísněni za to, že bez dovolení opustili tábor a takovou věc podnikli, ale že to 

dobře dopadlo, dostalo se jim nakonec pochvaly. Když se rozednilo, ti bubeníci na rozkaz 

velícího důstojníka zavedli oddíl vojska do lesa na návrší do opuštěného tábora pruského. 

Tam nalezlo vojsko hojnou kořist. Našli prý tam i klobouk pruského krále, který on na 

nočním útěku ztratil. A když jej veliteli odevzdali, řekl prý:  

"No; až se pruský král k nám vrátí ještě jednou, ztratí tu svou hlavu." 

Pověst dokládá, že prý ti tři bubeníci, kterým se podařilo zahnat Prusy pouhým 

bubnováním, zakopali své bubny tam na návrší u kostelíka, kde je samota Tři Bubny, ale není 

jasno, proč by tak byli učinili. 

Když válečné časy v tom kraji přešly, lidé tam mýtili les na návrší a zakládali pole. I valy a 

náspy tehdy rozkopávali; a tak se do dnešních dnů zachovala jen část toho opevnění Tří 

Bubnů. 

Jednou do roka bývá živo v odlehlé samotě Třech Bubnech; to zjara, o svatojirské pouti, 

kdy se tam schází lid z dalekého okolí. 
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HULPACH, Vladimír. Báje a pověsti z Čech a Moravy. Pardubicko. Praha: Libri, 2005. s. 62-63. 

 

O vlkodlacích 

 

Vladimír Hulpach 

Za starých dob, kdy pastýřům a jejich stádům naháněli i v našich krajích hrůzu vlci, 

ujala se tu také víra stejně jako vyprávění o vlkodlacích. To byli lidé, kteří se dokázali 

proměnit ve vlka, se smečkou se toulali po nocích, dávili dobytek a nejednou v podobě šelmy 

usilovali o životy svých bližních, zvláště když měli na někoho spadeno. 

Tak prý ve Svidnici u Kostelce nad Orlicí měl nějaký sedlák za stodolou jakousi 

divotvornou kládu, přes kterou se stačilo překulit, a už pelášil jako vlk do lesa za smečkou. 

Aby se ovšem mohl druhého dne zase věnovat čestné sedlačině, musel za úsvitu samozřejmě 

udělat přes tu kládu kotrmelec pozpátku. Tohle všechno velmi brzy zjistil jeden čeledín, který 

tátu špehoval, a poněvadž byl zvědavý jako husa, brzy se i on dostal k vlčí smečce. Jenže ráno 

mu bylo ouvej! Kotoul pozpátku ve vlčí kůži nesvedl, a tak se musel toulat se smečkou celou 

zimu, než si ho pantáta povšiml a překulil přes kládu sám. Ti dva potom o svém vlkodlačení 

mlčeli í hrob, takže věru nevím, kterak se to ostatní lidé dozvěděli.  

Jinde na Chrudimsku, kde o podobné historky nebyla nouze, měl se obecní pastýř 

proměňovat ve vlka pomocí kouzelného obojku. Prostě si ho navlékl na krk. A že sám 

dobytek neměl, popásaje jenom ten cizí, hned běžel pro nějakou ovci nebo kravku, aby si 

přilepšil... Nakonec se ale na všechno přišlo a neblahý pastucha "vzal podle zasloužení dost 

bídné skončení", jak slyšíme v letité jarmareční písni.  

Do třetice ještě o dívce, která se proměňovala ve vlčici - tedy o vlkodlačce či snad 

vlkodlakyni?  

V skalnatém údolí, kterým se prodírá Chrudimka u Nasavrk, stával na jejím břehu 

mlýn, nazývaný podobně jako v jiném našem vyprávění Peklo.  Nejen pekelníci tam ovšem 

prováděli své rejdy, ale jednou v noci se tam objevila i veliká šeredná vlčice. Mleči se sice 

tomu místu vyhýbali už předtím, ale teď zůstával přes den ve stavení jenom usoužený pan 

otec, a ten chodil raději přespávat k dceři do Libáně.  

 Jak se tedy podivil, když se jednou objevil na zápraží krajánek. Byl t jenský 

vysloužilec a hned vyzvídal, proč kolo neklape, a že je to boží hřích, když se v takovém 

mlýně nemele, mají-li i dříví na opravy z panského. 

 Mlynář musel proto chtě nechtě vyrukovat s lapálií, která ho postihla, jenže krajánek 

jen mávl rukou:  
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 "Na Kořínka si žádná vlčice nepřijde, to mi věř, mlynáři. Jen mě tady nech přes noc, 

však já si poradím!"  

Při tom také zůstalo. Pan otec se navečer jako vždycky vytratil, krajánek zůstal, čekaje, co se 

bude dít.  

 Do půlnoci se nestalo nic. Potom se však blízko, blizounko ozvalo zavytí, až mu 

ztuhla krev v žilách. Vzápětí se do mlýnice přiřítila vlčice. S vrčením začala mlýnici 

prohledávat a Kořínek se při pohledu na její bílé hrozivé tesáky jenom krčil nahoře na pytlích 

s moukou, kam se ukryl.  

 Potom vlčice náhle přestala pobíhat a vykřikla lidským hlasem: ,,Kůže dolů!“ 

 A vskutku. Než bys okem mrknul, spadla vlčí kůže na udusanou podlahu a vykročila z 

ní panenka tak pěkná, že Kořínek zapomněl polykat. Otevřela dveře do kuchyně, uřízla si na 

talíř kus studené pečínky, posadila se ke stolu a pustila se s chutí do jídla. To už se 

vysloužilec vykradl z úkrytu, vlčinu sebral a honem ven, aby ji přibil na mlýnské kolo. Potom 

vešel do kuchyně jakoby nic a povídá:  

 "Dobrou chuť, panenko, kde ses tu tak najednou vzala?"  

 "Kůže na mne! Kůže na mne!" vykřikla místo odpovědi dívka, vyděšeně se rozhlížejíc 

kolem.  

Krajánek se jenom zasmál.  

 "Kdepak vlčí kůže. Do té se už, moje milá, nikdy neoblékneš, poněvadž jsem ji přibil 

na kolo. Raději kdyby sis mne vzala za muže, stejně už dlouho marně bloudím světem a právě 

takovou holubičku hledám ... "  

 A tu ta panenka se k němu přivinula a v pláči mu na rameni povídá: ,Jak by ne! Vždyť 

mě macecha do té kůže zaklela, když si opatřila s mé bosé nohy v hlíně otištěnou a usušila ji o 

svatojánské noci s vlčí stopou v komíně. Celý rok jsem se pak musela se smečkou těch divých 

zvířat po Železných horách potulovat, než mne osud zavál sem do mlýna!"  

 Inu, sluší se dodat, že pan otec byl věru překvapen, když se ráno vrátil, našel krajánka 

nejen ve zdraví, ale navíc s nevěstou. Že byl srdce dobrého udělal ho hned stárkem a postaral 

se těm dvěma o domov i o živobití. Všechny Kořínky prý také od těch dob přijímali rádi do 

služby, neboť li víc než jen vodu pít. I v mlýnech větrných, které tenkrát na Chrudimsku také 

bývaly, ale zvláště kolem Holic. A nepochybně právě na Kořínky byla složena píseň Řemeslu 

mlynářskému přinášející chválu, když se hned druhé strofě praví:  

 "Vivat všichni stárkové, též všichni tovaryšové, co řemeslu rozumějí, mlejny říditi 

umějí..."  


