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Pověsti a příhody ze Slavkovska  

upravené vydání pro žáky I. stupně základních škol  
 

 

Napoleon a slavkovští pávi 

Pro potěšení hraběcí rodiny kounicovské musili v panském dvoře ve Slavkově chovati 

velké hejno pávů. V době 

slavkovské bitvy byl jejich 

pasákem 14letý Martin Halouzka 

z Křenovic. Denně je pásl na polích 

mezi zámkem a Oborou. Nádherní 

ptáci vždy budili živou pozornost a 

obdiv všech cestujících, kteří tudy 

po „císařské“ silnici ve stinných 

alejích vzrostlých lip a kaštanů 

míjeli pasoucí se stádo.  

Za svého pobytu na zámku 

po bitvě vyšel si Napoleon 

v průvodu nějaké paní procházkou kolem 

zámku. Když shlédli na poli pávy, zastavili se a 

císař zavolal na chlapce, dávaje mu rukou 

znamení, aby přihnal pávy až ke stromořadí. 

Když tak Martin učinil, císař i paní se u nich 

dlouho pozdrželi a nemohli se nasytit vzácné 

podívané na skvělou hru barev a měňavý lest 

velkého množství mohutných vějířů z pavích 

per.  

Pasáka odměnil Napoleon penízem, 

když mu a průvodkyni podal po péru, která vyškubal pávům z vějířů.  

Podle vypravování pasákova syna Matěje Halouzky zapsal do školní kroniky Josef Ludikovský. 
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Mlékařka vyzvědačka 

Napoleon se zdržoval před bitvou slavkovskou v roce 

1805 po několik dnů v okolí Šlapanic. U jedné šlapanské mlékařky bylo objednáno pro císaře 

mléko s příkazem, aby mu je přinesla vždycky sama. Jednou brzy zrána k ní přišla mladá a sličná 

paní a žádala, aby jí půjčila selské šaty a dovolila jí donést Napoleonovi mléko jako její děvečka. 

Mlékařka se dala přemluvit a přestrojila paní, že z ní byla švarná selská dívčice. Naplnily 

mlékem běloučký džbán, na kterém byl modře namalován sedlák s koňmi zapřaženými ve 

voze, a děvče se vypravilo na kopec Žuráň, kde měl Napoleon v opuštěném lomu stan z roští a 

slámy narychlo postavený.  

Dívka cestou do kopce bystře všecko pozorovala: vojenské ležení, které vojsko v něm 

jest, jaký je počet vojáků, všímala si přijíždějících kurýrů, až došla k císařovu stanu. Napoleonův 

sluha Rustan přikládal na oheň a vařil. Když 

shlédl mlékařku, donesl ze stanu konvice a dva 

stříbrné pohárky. V patách za ním vyšel císař. 

Rustan vzal od dívky džbán, nalil mléka do 

jednoho pohárku, podal dívce, poroučeje 

posunkem, aby mléko vypila. Usmála se: „Máš 

strach, černý brachu, aby mléko nebylo 

otrávené, viď?“ a pohárek do dna vyprázdnila. 

Císař s potěšením patřil na svěží dívčinu a 

zřejmě v dobré náladě prohodil: „Hned po ránu 

takový pěkný kvíteček? Hoj, to mně musí 

přinést štěstí!“ Když se té pokloně zasmála, 

podivil se: „Ty rozumíš francouzsky?“ Bez rozpaků vysvětlila, že ve službě v Brně u pánů se 

trochu přiučila císařově mateřštině. Císař upíjel mléka z druhého pohárku a bavil se 

s děvčetem. Podivil se také, že má ruce bílé a neupracované. „Nejsem v této službě dlouho a 

teď v zimě není v hospodářství hrubých prací, proto celé dny šiji pro hospodyni a její rodinu. 

S mlékem jsem dnes chtěla jíti, abych také uviděla slavného pána světa, jehož kdekdo 

obdivuje. V tom přicválala ke stanu skupina generálů; rozprava byla ukončena. Císař pokynul 

vlídně mlékařce na rozloučenou. Mlékařka se vrátila se džbánkem do Šlapanic.  

Po vítězné bitvě se ubytoval Napoleon ve slavkovském zámku. Poručil, aby mu 

předvedli zajaté důstojníky. Byla mu také představena hraběnka Kounicová, majitelka zámku, 

a šlechtické dámy, které byly u ní návštěvou. Na jednu z nich se císař pátravě zahleděl, v zápětí 

se usmál, pohrozil jí prstem a dodal: „Setkáváme se již podruhé, hezká mlékařko! Již vím, co 

vás přivedlo před několika dny za mnou. Ale, díky Bohu a štěstí pro vás, že vám dnes mohu 

prominouti!“ Císař, jehož výtečná paměť bývala obdivována, poznal ve šlechtičně šlapanskou 

mlékařku, která v tom přestrojení se pokusila získati zprávy o nepříteli pro svého manžela i 

otce, kteří byli vysokými důstojníky rakouskými. Napoleon, třebas v ní poznal vyzvědačku, 

přece jí velkomyslně odpustil.  
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Pověst o slavkovském pokladu 

Již více než 200 let po památné bitvě tří císařů se mezi lidmi kolem slavkovského bojiště 

udržuje pověst o zakopaném pokladu. 

Ve zmatku po prohrané bitvě se 

rozhodlo ruské velitelství zakopat válečnou 

pokladnu v blízkosti bojiště, aby nepadla do 

rukou nepřítele – Francouzů. Vybrali padesát 

spolehlivých mužů, kteří vykopali jámy přes 

dva metry hluboké. Tam ukryli 6 soudků zlata 

a 6 soudků stříbra. Stalo se tak mezi obcemi 

Slavkov, Šlapanice a Křenovice, v otevřeném 

poli, deset kroků od potoka tekoucího do 

Slavkova, v místě, z něhož bylo možno dojít do 

každé z uvedených obcí asi za půl hodiny. 

  

 

Sirotkova bota  

Byl jednou v dědině osiřelý chlapec Petr – daný za pohůnka k sedlákovi. Protože nikoho 

neměl, musil snésti od výrostků na pastvě mnohý nejapný šprým. V tu dobu byla zase „Na 

valech“ otevřená prohlubeň. Pasáci se všelijak starali, aby jim ušel čas do večera. Petřík si zul 

boty, položil si je pod halenu a hrál si s ostatními. Jeden z chlapců popadl Petříkovu botu, 

přiskočil s ní k jámě, botu pustil a ta zmizela v temnotě. Petřík se dal do pláče. Věděl, jak ho 

hospodář přivítá, až přijde domů s jednou botou. I druzí poznali, že tentokráte přesolili. Jedni 

Petříka litovali, hubovali viníkovi. Konečně se uradili, že se musí Petříkovi pomoci: musí se do 

Bývalý panský dvůr a jeho veliká stodola na konci dolní ulice v Kobeřicích jsou pozůstatkem 

opevněného sídla zemanského z 16. století, rytířské rodiny Věžníků, kteří měli v erbu hlavu psa. 

Tvrz Věžníků stála na kopečku, kde se dosud říká „Na valech“. Dnes je to místo zastaveno statkem 

a několika domky. Dříve zde byl hluboký příkop, všecko zarostlé trávníkem, na němž skotačila 

mládež. Chasa tu pásla koně, krávy a kozy. Několikrát se tu probořila zem do podzemních chodeb, 

které tu prý zůstaly po německých hornících, kteří tu dolovali sádrovec a rýžovali zlatá zrnka.  Ale 

staří lidé si připomínali, že díry vedly i do rytířových sklepů, kde jsou ukryty jeho poklady. 
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díry spustiti a botu vyloviti. Odvázali s několika koní ohlávky, uvolnili je, nadvázali, až se jim 

zdály dostatečné délky. Petřík se uvolil, že si sám botu najde. Uvázali ho na řemeni a spouštěli, 

až se octl na pevné půdě; odvázal se a volal nahoru, aby ho vytáhli, až dá znamení. Hmatal 

kolem sebe rukama, všude dokola stěna, jen v jednom směru volno. Tam byla chodba. Lezl v ní 

čtvernožky a naráz se před ním rozsvětlilo. Dolezl do velké prostory a v té bylo hned několik 

hromad drobného kamení. U jedné hromady stála jeho bota. Chtěl ji popadnouti a utíkati zpět, 

ale za botou stál pán v dlouhém černém plášti, s širokým kloboukem na hlavě.  

„Co tu chceš chlapče?“ ptal se Petříka. A hoch 

hlasem třesoucím vypravoval, proč sem přišel. „Vím to,“ 

řekl pán. „Vím také, jak se ti vede zle. Proto ti tentokráte 

odpouštím, žes vnikl sem a vyrušil mne z klidu. Chci ti i 

nahraditi křivdy, které musíš snésti od zlých lidí. Naplň si tu 

botu, z které hromady chceš a co v ní doneseš domů, dobře 

si opatruj a nikomu nic neříkej, cos tu viděl! Buď i dále 

hodný, vzpomínej na rodiče – a nyní jdi!“.  

Petřík rychle nahrnul kaménky až po okraj holínky, 

popadl botu, pozdravil pána a rychle se vzdaloval chodbou. 

Pod otvorem se opásal řemenem, zavolal nahoru a brzy byl 

mezi soudruhy. Ti se doptávali, jak bylo dole a proč má 

v botě kamení. Brali mu je a zkoušeli, jak se jimi pěkně 

„frngá“. Nemnoho mu v botě zbylo. Petřík svázal boty, dal 

přes rameno, pokryl je halenou a hnal domů. Čekalo „popravování“ dobytka a teprve až ulehl 

v maštali na palandě, mohl se rozpomenouti, co neobyčejného zažil. Vzal botu a vysypal z ní 

zbylé kaménky. A hle, nebyly to už šedé kaménky. Na houni se leskly krásné žluté a zvonivé 

kousky kovu. Když je ráno ukázal hospodáři a vysvětlil, jak se mu jich dostalo, užasl, když 

uslyšel, že je to zlato. Na úřadě mu je zpeněžili a uložili. Když dorostl, koupil si hospodářství a 

byl spokojeně živ. 

                                                         Pověst slyšel v dětských letech vyprávět A. Procházka 

 

Proč se Kobeřicům říká Rusko 

V bitvě u Slavkova byl do prsou těžce poraněn hrabě Ferdinand, jeden z pobočníků 

ruského cara Alexandra. Na carův rozkaz odnesli raněného za bitevní vřavu, felčar a sluha 

ošetřili mu rány, jak mohli. Pak vysadili pobočníka na koně a ujížděli od Blažovic směrem na 

Zbejšov a Hrušky, od Vážan ke kapličce koberské a na „císařskou“ silnici k Bílému vlku. Jak jeli 

mezi lesy, už bylo zřejmo, že daleko ubožáka nedovezou. Proto se rozhodl ranhojič, že složí 

raněného do prvního domu, k němuž přijedou. A tak v sám večer zabušili na dveře domku 

Vincence Malíka u samé silnice na samotě zvané „U hrozna“ nebo na „Silničné“. Malík ochotně 

je vpustil, raněného uložili na lože a pečlivě se o něj starali. Vedle chaloupky po silnici bez 
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ustání hlomozily trosky pyšné armády spojenecké, hlavně však ruské, kvapem prchající do 

Uher. Pozdě v noci se přihnal k domku oddíl francouzských 

jezdců pronásledující Rusy. Francouzský důstojník vyslechnuv 

Malíka, vešel do jizby, přistoupil k lůžku, podal raněnému ruku, 

vyslovil mu soustrast a ubezpečil, že již nebude z Francouzů 

nikým obtěžován. Postavil před domek stráž, aby nevpouštěla 

nikoho kromě domácích.  

Pobočník třetího dne zranění podlehl. Malík mu vykopal 

v maličké zahrádce hrob a tam ho pohřbili. Dlouho stál nad 

jeho hrobem mezi okny domku kříž s nápisem: „Zde odpočívá 

císařský ruský křídelní pobočník carův Ferdinand hr. 

Tiesenhausem, rytíř řádu sv. Anny a Marie Terezie, narozený 

15. srpna 1782, zemřel 4. prosince 1805.“ Sluhu i felčara 

odvedla francouzská stráž jako zajatce.  

Za 4 měsíce po smrti mladého důstojníka přijel sem jeho příbuzný plukovník hrabě 

Rosenberg s průvodem, dali mrtvého vykopat a odvezli jej do Moskvy. Malíkovi hrabě slíbil, že 

za milosrdenství, s kterým se rodina jeho věnovala zraněnému, budou dostávat až do pátého 

pokolení každého roku 50 rublů. První splátka byla složena ihned. Další částky docházely dosti 

pravidelně.  

Ještě na sklonku uplynulého století v Kobeřicích si vypravovali s obavami, že v nejbližší 

válce přijde „Rus“ pomstíti svou porážku u Slavkova i smrt carova pobočníka od „Hroznu“ i 

ztrátu hlavní ruské pokladny válečné, kterou na útěku z bitvy někde v lese za „Pindulkou“, 

knížecí myslivnou naproti „Bílému vlku“, musili zakopat, ale někdo prý je při tom pozoroval a 

pak si peníze z ní vybral. Za trest postínají kozáci všecko obyvatelstvo na dvě hodiny cesty 

v okruhu Slavkova. Pro tuto obavy z Rusů říkají v okolí Kobeřicům „Rusko“.   

 

Zakopaná robota 

Nížkovice a Kobeřice náležely k panství ždánskému. Jejich robotní povinnost byla 

značně mírnější než v okolních vesnicích. A to byla věc, kterou poddaní velmi oceňovali.  

Poddaní musili ale hleděti nejdříve práce na panském a na vlastní hospodaření jim 

zbývalo málo času. Na svém práce zpozdili a často musili i v noci doháněti. Podle toho ovšem 

vypadala i jejich žeň: obilí málo urostlo a bylo tak nízké, že se nemohlo na ně o žních jíti 

s hrabicí nebo se srpem; proto je trhali do pytlů, neboť se nedalo svázat do snopků.  

Z takové úrody odváděli na povinné „desátky“ obilí i oklepané. A což, když přišly 

pohromy! Bývalo bídy a hladu na konci zimy. 

V r. 1848 svolala vrchnost do Ždánic zástupce ze všech poddaných vesnic a bylo jim 

oznámeno, že císař pán zrušil robotu a že jsou svobodni. Ve veselí náladě se vracely deputace 
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s tou novinou do svých obcí. Kobeřičtí šli část cesty pěšky 

domů. S kopce viděli, jak na panském „Láně“ kope řad 

jejich spoluobčanů. Spěchali, aby již byli u nich s radostnou 

zprávou. Věděli, že na pracující dohlíží dráb velmi zlý, jenž 

často pro malichernost dával robotníkům pociťovat svou 

hůl. Již z dálky bylo slyšet drábovo pusté láteření.  

Když deputace přišla k robotníkům na doslech, 

zavolal jeden na ně: „Chyťte drába a hoďte ho do potoka!“ 

Dráb se výhružně vztyčil a zahrozil na ně holí: „Jenom! 

Půjdete do Ždánic!“ Hrozil tím, co s oblibou dělával: poslal 

provinilce s udáním na „kancelář“, kde je zle potrestali. Ale 

deputace se té hrozby dnes ani trochu nelekla. Znova 

přiložil jeden dlaně k ústům a volal na robotující: 

„Nepracujte! Robota již není! Máme svobodu! Jdeme 

právě ze Ždánic!“ 

Robotníci ustali v kopání, někteří odhodili motyky, zavýskali, čepice lítaly do vzduchu a 

než se tou zprávou překvapený dráb z leknutí vzpamatoval, již ho kolik rukou pevně sevřelo. 

Někteří se chopili motyk, rychle vykopali dolík, do něho postavili drába, zahrnuli mu nohy až 

nad kolena hlínou a tančíce kolem něho, smáli se jeho bezmocnosti. Na robotu již nikdo 

nepomyslil a všichni se chystali domů. Drába uvolnili a ten za jejich posměšků zmizel, jak 

nejrychleji dovedl; i hůl tam zapomněl. Rozveselení robotníci rozšířili a prohloubili dolík, 

vhodili do jámy drábovu hůl, s jásotem „robotu“ zahrabali a šťastní se dali na cestu do dědiny, 

kde teprve bylo radost a zpěvu bez konce.   

Z pamětí svého otce, rolníka Ant. Audy v Nížkovicích, zapsala Aloisie Audová, říd. uč. v. v. 

 

Hastrman velešovský 

U velešovského splavu na Rakovci se usadil mladý hastrman. Nikomu neškodil, ale rád 

užil příležitosti, kde by se dostal do 

společnosti lidí. Tak jednou přišel 

večer k taneční zábavě v pěkném 

obleku, že ho v přestrojení nepoznali. 

Vybral si děvče a tančil tak horlivě, až 

mu začala kapati ze šosu voda. A to 

ho prozradilo. Lidí si začali šuškati, 

děvče, s kterým hastrman tančil, 

zpozorovalo rozruch a uleknutě 

vzkřiklo: „S kým to tančím?“ „Se svobodným hastrmanem, který si tě vezme za ženu“, 

odpověděl hastrman, pustil děvče a vyskočil dveřmi do tmy.  
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Jednou za splavem na Loučkách pásl Cigánek z Velešovic koně. Slunce pořádně hřálo, 

proto si lehl do stínu pod vrby a usnul. Zanedlouho ho probudil šramot. Rychle se posadil a 

s údivem shlédl před sebou hastrmana opřeného o kmen vrby. Mužík měl přes sebe navlečený 

koňský hrudní koš.  

„Cigánku, chceš, zahraji ti“, povídá hastrman. „Jakpak zahraješ, když nemáš na co?“ 

pochyboval Cigánek. „I mám jen se podívej“ a začal brnkat písničku na koňská žebra. Když 

píseň dohrál, zasmál se a nepozorovaně se ztratil, jako když se ve vzduchu rozplyne.  

Podle zprávy ř. uč. R. Boleslava z Velešovic 

 

 

 

 

Hlavním zdrojem příběhů v této sbírce je první díl knihy Pověsti, paměti a příhody 

z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska. Materiál do knihy sebral pan Alois Procházka, 

vlastenec, učitel, archeolog, jehož život je také spjatý se Slavkovskem. Pověsti byly vydány 

v roce 1941. Texty jsou opsány dle předlohy, proto některé mohou obsahovat slova 

neznámá, někdy i s chybou.   

V tomto vydání, ve kterém jsou texty upraveny pro děti z I. stupně základní školy, je 

pouze část sebraných příběhů. Ty doplňují obrázky dětí ze 4. a 5. ročníků Základní školy 

Komenského Slavkov u Brna.  

              Mgr. Jitka Schovancová  
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