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Pověsti a příhody ze Slavkovska  

upravené vydání pro žáky I. stupně základních škol  

 

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 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 

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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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 z lých 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. 

                                                  

Peníze na „Zámčisku“ 

I na „Zámčisku“ jsou poklady.  

Starý hajný Osika, nebojácný vysloužilý voják, 

jako každého dne brzy ráno, tak i o Velký 

pátek šel do lesa v stranu „Zámčiska“. 

Přecházeje lesem, 

zaslechl, jako by 

řinčely řetězy. Dosti 

se divil, vždyť na ten 

den nikdo s vozem do lesa a zvláště v tato místa nejezdívá. Šel, 

odkud řinčení zaznívalo. Přišel k hlubokému příkopu okolo 

„Zámčiska“ a uviděl v jeho boku velikou díru. V tom otvoru stáli dva 

mužští, černě oblečení, s rohatými klobouky na hlavách a ti 

přehazovali lopatami hromadu peněz. U nich ležel veliký černý pes.  

Hajný se neulekl, ale udivený přistoupil k nim a beze slova zvědavě 

se díval na ně. Po chvilce odlétl peníz a padl mu na botu. Ani se 

U lesní cesty z Kobeřic do Dambořic za 

bývalým rybníkem „Horáčkem“ říká se 

nevelikému návrší s valem a příkopem 

„Zámčisko“. Stávala tu někdy tvrz vládyků 

z Mezilesic. Vesnice stejného jména tu zanikla 

se svou tvrzí v dávných časech válečných a 

nebyla již nikdy obnovena.  
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nepohnul, shýbnouti se po něm nechtěl, ale přece rád by jej byl měl jako 

památku a důkaz na tu neobyčejnou příhodu. Proto pomalu odtahoval 

nohu a ustupoval. Ale vtom skočil k němu pes, vzal s boty peníz mezi 

zuby a odnesl jej zase k hromadě.  

Hajný si dobře to místo prohlížel, aby sem jindy našel cestu, ale když po 

druhé k „Zámčisku“ zašel, zdálo se mu, že je tu všechno jinačí, než bylo 

tehdy.  

 

 

 

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 
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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 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.   

 

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 

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 
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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“.   

 

 

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 Základní školy a Mateřské školy Kobeřice u Brna 

.                                  Mgr. Jitka Schovancová  

Autoři obrázků: 
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Peníze na „Zámčisku“: Kašnarová Hana, Kučerová Tereza, Zálešák Ríša, Hrubá Sofie, 

Kučerová Eliška, Kvasnicová Tereza 

Zakopaná robota: Košnarová Anna, Veselková Eliška 

Proč se Kobeřicům říká Rusko: Kvasnicová Tereza 


