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Hlavním zdrojem příběhů v této knize 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.   

Zdrojem příběhů, povídek i krátkých textů byly rovněž webové stránky a 

zpravodaje obcí, materiály z některých vesnic jsou dohledány v historických 

kronikách, další jsme získali přímo od současných kronikářů.  

Pověsti z Bošovic pochází z vlastivědné publikace muzea v Kloboukách 

u Brna – Josef Ošmera, Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova (Klobouky u Brna, 

1940). Zdroj je vždy uveden u každého textu.   

V tomto vydání jsou některé texty upraveny tak, aby byly vhodné i pro 

začínající čtenáře. Doplňují je ilustrace, jejichž autory jsou děti z I. stupně 

základních škol v Nížkovicích, Křenovicích, Heršpicích, Kobeřicích, Němčanech 

a ve Slavkově u Brna.    

Vydání čítanky je financováno z projektu Místní akční plán II rozvoje 

vzdělávání v ORP Slavkov u Brna.  

              Jitka Schovancová  
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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, jak se 

jmenuje, proč nenosila mléko od začátku. Podivil se také, že má ruce bílé a 

neupracované. „Nejsem v této službě dlouho a teď v zimě není v hospodářství 

Karolína Malečková – Mlékařka vyzvědačka 
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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.  

 A. Procházka – Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska; 1941 

 

 

Jakub Žampach – Napoleon a slavkovští pávi 
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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 lesk velkého množství mohutných 

vějířů z pavích per. Pasáka odměnil Napoleon penízem, když mu a průvodkyni 

podal po péru, která vyškubal pávům z vějířů.  

 A. Procházka – Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska; 1941 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adéla Andrysíková  
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Brambory – krmička nedobrá 
Slavkovský hraběcí správce hospodářský r. 1797 dostal od svého přítele, 

úředníka na statcích hraběte v Německu, dopis, v němž mu mezi jiným 

oznamoval, jakou novinku tam u nich na panství zavedli: v úhorech pěstují nová 

americká „zemská jablka“ (Erdäpfl) a krmí jimi ovce. I lidé to nové krmivo uvařené 

a osolené jedí; on sám že si na nich rád pochutnává, zvláště jsou-li dobře 

omaštěná. Chce-li přítel, že mu semen té rostliny něco pošle.  

Správce požádal přítele o semena a návod k zdárnému vypěstění. Když 

semeno obdržel, zašel s ním k zahradníkovi, aby je zasadil a pak si dobře rostlin 

hleděl. Měl radost, když brambory vzklíčily a rostly a často si je se zahradníkem 

prohlíželi. Keříčky odkvetly, po květech se vyvinuly zelenavé bobule až do 

Mnohé z toho, co je dnes u nás všeobecně známé, hojné a všední, naši 

předkové neznali. Tak kouřit tabák z dýmek poprvé viděli obyvatelé 

českých zemí švédské vojáky za války třicetileté. Brambory se u nás 

nepěstovaly ještě na konci 18. století.  

Antonie Maria Karidu – Napoleon a slavkovští pávi 
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velikosti třešní. Zahradní i správce čekali, že také uzrají a zčervenají. Ale nedočkali 

se toho a divili se, že bobule více nerostou a že tedy sotva dosáhnou velikosti 

jablek.  

Když bobule nezčervenaly, ani se nezvětšily, ale listí keříčků zrezavělo a 

zaschlo, usoudil zahradník, že jsou již brambory zralé. Otrhal z keříčků všecky 

bambulky a donesl jich misku správci. Ten je odevzdal zámeckému kuchaři, aby 

mu je ustrojil k jídlu. Kuchař se ptal, jak má je připravit?  

„Od toho jsi kuchař, abys uměl všechna jídla uchystat. Raď si, jak myslíš, já 

tomu nerozumím!“ Kuchař se tedy dal po svém rozumu do práce; nechal kuličky 

projít varem, ocedil, urovnal na pěkný malovaný talíř, posypal strouhaným 

perníkem, do běla poprášil cukrovou moučkou, pokapal roztopeným máslem a 

přinesl správci. Správce zvědavě ochutnával, ale polknout nemohl; vychvalované 

jídlo se nezalíbilo ani dost málo ani jemu, ani kuchaři, ani zahradníkovi. 

Rozzlobený správce poručil zahradníkovi, ať jídlo vyhodí a rostliny vytrhá a spálí. 

Sám pak se chystal, jak se příteli v Němcích pěkně poděkuje za aprílovou 

pochoutku.  

Zahradníkův pomocník vytrhal bramborové trsy, sházel je na hromadu a 

zapálil. Když hromada shořela, rozhrnul popel po trávníku. Zahradník chtěl přejíti 

přes ohořelé zbytky, ale najednou na něčem mu uklouzla noha a on se svalil na 

spáleniště. Pátral, po čem mu noha ujela. U tu shlédl v popelu bílou hmotu 

rozmáznutou šlápnutím. Našel ještě několik takových opálených hrud velikých 

jako pěst. Rozlomil jednu a uviděl vnitřek bílý, moučný, příjemně vonící. Do čela 

se ťukl, překvapením hvízdl, svitlo mu v mysli.  

S ostatními hlízami spěchal k správci a vyložil mu svůj objev, zavolali 

kuchaře, odstranili opatrně z hlíz učerněný škraloup, jejich bílé vnitřky dali na 

talíř, osolili, omastili, ochutnali. Zářící obličeje všech tří svědčily, že jsou s chutí 

nového pokrmu úplně spokojeni. Když všecko dobře uvážili, porozuměli, že tyto 

dobré plody vyrostly v zemi na kořenech rostliny.  

Zahradník honem dal záhon po bramborách prokopat a z hlíny vybrali ještě 

slušnou hromádku kulovitých hlíz, podobných opravdu tvarem i velikostí jablkům 

stromovým. Ještě toho dne psal správce do Německa list, ale zcela jiného 

obsahu, než jak zamýšlel po prvním jídle bramborovém.  

A. Procházka – Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska; 1941 
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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. 

A. Procházka – Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska; 1941 

Elena Blahová  

Eduard Matýsek  
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Prostředky léčivé 
lípový květ, kozičky (bez) – od kašlu, 

psí jazýček – na rány,  

šalfija (šalvěj) – od bolení krku,  

charba (chrpa) – od bolení břicha,  

palyněk – od bolení žaludku,  

zemáky (strohané a krájené) – od bolení hlavy,  

česnek – od bolení zubů,  

heřmánek – od tíhoty na prsou.  

Lidové léčení – kronika obce Zbýšov; 1899 

 

 

Dračky 
Dříve patřívalo draní peří v zimních měsících téměř ke každoročním 

vesnickým záležitostem. Jednou se dralo u Marušky, jindy zase u Aničky, či 

v jiném domě. Ženy se scházely, draly peří a při tom se povídalo. „Kde že se 

chystá svatba, kde čekají rodinu, kde se sousedé pohádali, jak se komu urodilo 

na poli…“ – zkrátka semlela se celá dědina, a přitom se udělala práce, na kterou 

v létě nebyl čas. Samozřejmě nechybělo ani pohoštění – čaj, melta a někdy i něco 

ostřejšího. Při „dodírkách“ potom bývalo pohoštění bohatší, podle toho, jak se 

která hospodyně chtěla ukázat, ale hlavně také podle toho, na co měla.  

Božena Nechvátalová, Lovčičky 

Dominik Szajer
Pověst o slavkovském pokladu
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Osada Hrušky 

V pověsti se praví, že okolo roku 1088 ovdověla jistá paní Jenuše 

Vojslavovna ve městě Deblíně blíže Brna. Nemohouce zapomenout na smrt 

svého manžela, odhodlala se prodati „zboží“ své ve městě Deblíně a hledati 

krajinu takovou, která by blíže lesů a vody ležela. Vytáhla tedy z Deblína se svými 

dcerami Dorotou a Aktou a svou čeledí. Přišla po dlouhém hledání do okolí města 

Slavkova, kde nedaleko mezi pahorky, vodou a lesem, jako v nějaké kotlince – na 

nynější půdě osady Vážan, okolo rozsáhlého rybníka nalezla několik chudých 

chatek, v nichž se chudí a prostí rybáři zdržovali.  

Vojslavovna vstoupivši na půdu tehdejší a vidouce kolem rozsáhlý rybník a 

sady, pravila ku svým dvěma dcerám: „zde bude nám děti dobře býti, neboť jest 

to krajina vážená“. Odtud jméno Vážany. Z majetku po manželovi a po rodičích 

koupila Vojslavovna od tehdejšího markraběte moravského půdu v okolí 

dnešních Vážan a Hrušek, kterou rozdělila mezi svou čeleď. Později poznala, že 

nestačí takové množství půdy obdělávat, poslala jednoho ze svých služebníků se 

vzkazem do rodného města Deblína, zda by někteří z nich nedali se pohnouti a 

neodebrali se se sluhou do krajiny „vážené“. Skutečně mnoho rodin přišlo a 

Vojslavovna dala každé z nich kus pozemku na vystavění domku a na výživu. Část 

vypěstovaných produktů pak odváděli Vojslavovně jako náhradu za darovanou 

půdu. Jejím přičiněním vznikla osada, kterou nazvala Vážanami. Ale mohl to být 

i základ Hrušek, protože se svými dcerami a čeledí pilně každou neděli a pátek 

okolo rybníka, který z jedné strany od Vážan okolo Hrušek až po Křenovice se 

rozkládal, do Křenovic na služby Boží chodila.  

Uplynula řada let a dosáhnouc časem vysokého stáří a slábnouc na těle, 

umínila si Jenuše Vojslavovna vystavěti kostel ve Vážanech s dorozuměním svých 

poddaných. Vystavěn byl v roce 1127 na vršíčku směrem k Hruškám a zasvěcen 

sv. Bartoloměji, k němuž se Vojslavovna každoročně modlila. Když byl postaven 

kostel, pomýšlela Jenuše na zřízení fary a ten úmysl také provedla. Byl to její 

poslední čin, protože roku 1129 ve vysokém věku umírá. 
kronika obce Hrušky 

Kdy a kdo osadu Hrušky založil nelze tak snadno vypátrati aneb stránka tato 

temnou rouškou šedého dávnověku zahalena jest. Toto zapsal Josef Horáček do 

školní kroniky roku 1893. Ona děravá místa středověkých pramenů mnohdy 

vyplňují báje a pověsti. Ale ač jsou sebevíc poutavé, na jejich vyprávění spoléhat 

nelze, protože se nezakládají na reálných skutečnostech. Tak je tomu i s pověstí, 

kterou sepsal pan Boleloucký z Vážan, a která se týká spíše Vážan než Hrušek.  
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Ema Zahoranská – Sirotkova bota 



13 

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 čtvernožky a naráz 

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. 

Adam Nový 
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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. 

 A. Procházka – Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska, 1941 

 

 

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 

až 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 
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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 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 obavu z Rusů říkají v okolí Kobeřicům „Rusko“.   

A. Procházka – Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska; 1941 

Šimon Rolinc 
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Peníze na „Zámčisku“ 

I na „Zámčisku“ jsou poklady. 

Starý hajný Osika, nebojácný vysloužilý 

voják, jako každého dne brzy ráno, tak 

i o Velkém pátku 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 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 z 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“ za- 

šel, zdálo se mu, 

že je tu všechno 

jinačí, než bylo 

tehdy.  

 

 

A. Procházka – Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska; 1941 

U lesní cesty z Kobeřic do Dambořic 

za bývalým rybníkem „Horáčkem“ 

říká se nevelikému návrší s valem a 

příkopem „Zámčisko“. Stávala tu 

někdy tvrz vladyků z Mezilesic. 

Vesnice stejného jména tu zanikla 

se svou tvrzí v dávných časech 

válečných a nebyla již nikdy 

obnovena.  

Marie Lásková 
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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 veselé 

náladě se vracely deputace s tou novinou do svých obcí. Kobeřičtí šli část cesty 

pěšky domů. Z 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 radosti a zpěvu bez konce.   

A. Procházka – Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska; 1941 
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Adam Nový – Zakopaná robota 
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Pověst o pytlácích 
V lese u Kalu, kde je dnes menší rybník, bývala dříve bezedná tůň. Před ní 

na pravé straně stojí zhruba přitesaná deska z kamene a na ní je následující 

nápis: 

   

 

 

Pověst o události, která se stala na místě označeném, vypravuje: 

V Žarošicích bydleli 3 pytláci, jejichž jména počínala písmeny R. M. K. 

Neradi pracovali. Nejraději se toulali po lesích a sklízeli tam, kde neseli a nesázeli. 

Okolní hajní je už však dobře znali a dávali na ně všude pozor. Pytlákům se dařilo 

stále hůře. 

Když viděli, že jim v žarošských a damborských lesích pšenice více nekvete, 

přenesli svoji činnost do vzdálenějších lesů koberských, kde je hajní ještě neznali. 

Lesy ty byly sice pro ně vzdálenější, zato ale zvěř na té straně mívala větší klid, 

a proto se jim při pytlačení nad pomyšlení dobře dařilo. To však trvalo pouze 

krátký čas. 

Tenkráte býval v Kobeřicích hajným pan Orlický. Ve vesnici dobrý, klidný 

člověk, ale jak vstoupil do lesa, do svého království, byl pravým Orlickým – orlem, 

kterému nic neušlo. Proto také brzy pozoroval, že nejen zvěř jemu svěřená je 

plašší, ale také počet její se stále menší. Při dřívějších pochůzkách lesem vídával 

srny, králíky a jinou zvěř na pastvě, v poslední době však nebylo vídati ničeho. 

Z toho jako zkušený myslivec usoudil, že má ve svém revíru škodnou. 

Od té chvíle neměl ve dne v noci pokoje. Kdyby slunce a měsíc mohly 

na své pouti nahlédnouti do všech houštin a skrýší jemu svěřeného lesa, byly by 

ho zastihly ve stálém pozorování toho, co se v lese děje. Tak se mu podařilo přijít 

brzo pytlákům na stopu. 

Žarošičtí pytláci však byli už také svého řemesla tak znalí, že brzy poznali, 

že hajný Orlický přišel na jejich činnost. Umínili si tedy, že se jej stůj co stůj, třeba 

i za cenu vraždy, zbaví, aby měli v revíře, kde se jim tak dobře počalo dařiti, 

volnou ruku. 

Jedné měsíční noci vypravil se zase hajný Orlický na svoje pozorovací 

místo. Čekal dlouho přes půlnoc, až pojednou uslyšel v protější stráni podezřelý 

JOANNES ORLCKI 

BIL 1759 ROKU 

DNE 5. DUBNA BIL 

R.S. OD R.M.K. 
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šustot, jako by se někdo křovinami prodíral. Brzy nato uviděl, pokud to bylo 

v měsíčním světle v houštinách možné, lidskou postavu s puškou v ruce. Poznal, 

že je to pytlák a zdálo se mu, že nic netuší. S namířenou puškou jej vyzval, aby 

odhodil zbraň a vzdal se mu. Vtom však kdesi za ním padla rána a on pocítil, že 

je těžce zasažen. Uvědomil si ještě, že pytlák před ním byl asi jen léčkou, zatímco 

jiní naň číhali zezadu. Potom počal pomalu ztrácet vědomí, až upadl do mdlob. 

Zatím pytláci, vidouce jej v mdlobách, domnívali se, že je mrtev a zmizeli v lesních 

houštinách. Hajného Orlického přivedla k vědomí až ranní rosa. S velkou 

námahou si ovázal kapesním šátkem ránu a plazil se pomalu údolím 

ke Kobeřicím. 

Dostal se až na louku, kde jej našel jeden koberský sedlák. Hajný jej prosil, 

aby mu přivedl kněze, ježto tušil svůj blízký konec. Kněz se ihned vypravil 

na místo, kde těžce raněný ležel, a když jej zaopatřil svátostmi umírajících, 

vydechl hajný naposled. 

Na památku toho bylo místo, kde hajný zemřel, označeno dřevěným 

křížem, který byl stále obnovován. Dnes stojí na tom místě železný kříž 

na kamenném podstavci. Kdo označil pamětním kamenem místo, kde byl hajný 

smrtelně raněn, není známo. Patrně tak učinili lesní zaměstnanci, druhové 

nešťastného myslivce. 

www.milesovice.cz 

 

U Buriana  
Mezi Velešovicemi a Slavíkovicemi je v polích na svahu místo, kde se říká 

„U Buriana“. Byl prý v těchto místech potrestán jakýsi zločinec Burian oběšením. 

Pak bylo jeho tělo sňato se šibenice, rozčtvrceno, čtvrti nabodnuty na koly 

zaražené do země, a tak ponechány na setlení. Po letech zbyly na těch místech 

jen 4 nepohřbené hromádky zbělených kostí odsouzencových. Lidé se těm 

místům vyhýbali, že tam Burian strašívá.  

Jeden z občanů si hlídal poblíž tohoto místa v noci brambory. A tu prý se 

mu zjevil Burian a prosil ho, aby zbytky jeho těla pohřbil. Občan té prosbě ráno 

vyhověl, hromádky kostí sebral a na místě zahrabal do země.  

A. Procházka – Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska; 1941 
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U Buriana II 
Jednou za dne pracovalo nějaké děvče velešovské na poli u Buriana. 

Najednou uslyšela odněkud zpěv a řinčení zbraní. Uviděla, že od Pozořic se blíží 

k Velešovicům vojsko a rovně míří k Burianu. Dívka se ulekla a běžela do dědiny. 

Po její novině se vypravili občané hned k Burianu, ale vojska tam již nenašli. 

 Říká se, že to bylo svaté vojsko, které v těch místech vjelo do podzemí 

kopce, kde vyčkává, až bude v době největšího nebezpečí moci vyjeti rodnému 

kraji na ochranu.  

A. Procházka – Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska; 1941 

 

 

 

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.  

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.  

A. Procházka – Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska; 1941 
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Kopeček 
 

 

Pověst pak vypravuje se o něm v lidu taková:  

Před dávnou, pradávnou dobou mnoho tisíc lidí – snad vojáků – v helmách 

svých snesli hlínu na upomínku jakéhosi slavného vítězství. 

 

Jsou však ještě jiné pověsti o tomto kopečku. Dr. Wankel se dopátral 

následující pověsti, kterou mu staří lidé vyprávěli:  

Když jednou jakýsi sedlák na poli u Kopečku oral, přišla pojednou k němu 

stará žena a prosila, aby jí rozlámané topůrko k motyce spravil. Sedlák odmítl 

žádosť řka, že to nemůže spraviti, nemaje nástrojů při sobě. Stařenka však 

vyzvala sedláka, aby sáhl do kapsy, z níž ku svému podivení vytáhl potřebné 

nástroje; i spravil jí motyku. Děkujíc, poodešla babička a náhle zmizela zraku 

sedlákovu, aniž poznati mohl, kam se poděla. Za chvilenku však objevila se opět 

náhle a tajuplně, držíc v ruce teplý, právě upečený pecen chleba, který mu za 

službu jí prokázanou darem přinesla. Udiveně ptal se sedlák, kde vzala tak náhle 

čerstvě pečený, ještě teplý chléb? Odvětila babička: „Viz! V tomto kopečku hoří 

neustále věčný oheň. Mnoho obilí, nesmírné poklady zlata a také juž upečené 

pecny chleba leží nakupené a přichystané pro případ, kdyby Morava v neštěstí 

upadla a lid její v hladu a porobě snad úpěti měl. Juž mnozí pokusili se o to, by 

pokladů těch se zmocnili, posud se tak nepodařilo nikomu.“ Řkouc tato slova, 

zmizela, sedláka udiveného zanechavši. 

Vlastimil Kučera 

 

 

Kdo jede drahou železnou z Brna k Vyškovu, dobře může viděti po pravé 

straně uprostřed rovných polí asi 5 metrů vysoký pahrbek, jenž sluje v lidu 

„Kopeček“ a zdvihá se severovýchodně od městyse Šaratic, maje 90 metrů 

v objemu. Hluboký příkop a val jest kolkolem. Pravidelná podoba pahorku 

přivede zajisté bezmála každého, kdo kolem něho jde, k domněnce, že 

kopeček tento je uměle nasypán od lidí. 
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Francouzi v Křenovicích 
Před bitvou slavkovskou byli Francouzi v obci skoro plných 14 dní. Kdeco 

bylo, pobrali, všechno pojedli. V celé vsi nezbylo ani jedné krávy, ani jednoho 

prasete, ani z drůbeže nic. Jenom v panském dvoře udržovali si 72 kusů krmného 

hovězího dobytka. Vzali si je, až odcházeli. V domku Ondřej Spáčila v č. 65., jenž 

stojí u řeky, zřídili si lázeň. Odtud pak vybíhali nazí k řece, tam se omyli ve 

studené vodě a zase běželi do domku.  

Když se chystali k odchodu, prohledali domy a kde měly hospodyně 

zaděláno na chléb, tam jim zamíchali do kvásku peří, aby Rusové, kteří již se blížili 

ke Křenovicům od Slavkova, nenašli tu nic k jídlu.  

A. Procházka – Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska; 1941 

 

 

 

Heršpický čarostřelec 
Před mnoha a mnoha lety žil v myslivně u Jalového dvora revírník Holub. 

Bylo o něm známo, že jest výborný střelec, a to prý proto, že znal různé 

myslivecké čáry, ba že byl snad ve spojení i s čertem. Něco na něho prozradil jeho 

mlatec Šlajch, který u něho vykonával různé práce v hospodářství.  

Jednou před večerem noci filipojakubské poručil Holub Šlajchovi, aby 

přichystal vůz, vzal do něho suchého dřeva a připravený tlumok, že pojedou 

večer na „Dvorce“ k Heršpicům, hodinu před půlnocí že musejí býti na místě pod 

starou planou hrušní. Než se vydali na cestu, dal revírník Šlajchovi důrazné 

napomenutí: „Za celou dobu, co já budu pracovati, nesmíš promluvit ani slova. 

Kdybys viděl, nevím co, nesmíš se báti ničeho. Jinak budeme oba nešťastni!“ 

Vyjeli za krásného vlahého večera krajem lesa v tajemném šeru. Když vyjeli 

na kopec, přihnalo se proti nim stádo bílých volů. Ti začali na ně dorážeti, ale oni 

zachovali naprostý klid a jeli dále. Za chvíli je obklopilo hejno divokých vepřů 

vztekle chrochtajících a kolem vozu pobíhajících. I zde zůstali oba muži klidni a 

pokračovali v jízdě. Pak už nerušeně dorazili pod planičku.  

Šlajch uvázal potah k sousednímu stromu a snesl z vozu tlumok. Revírník 

vyndal odtud kotlík se závěsným řetězem; poručil Šlajchovi, aby z dovezeného 
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dřeva složil hraničku a nad ni zavěsil kotlík. Sám udělal kolem hrušně svěcenou 

křídou veliký kruh a celé místo, kde pod hrušní stáli, pokropil svěcenou vodou. 

Pak chvíli čekali, až v okolních dědinách odhutali ponocní 11 hodin. Sotva 

doznělo poslední táhlé „hút“, rozkřesal Holub pod hraničku oheň, dal do kotlíku 

olovo a formičku si přichystal. Až se olovo v kotlíku rozžhavilo, lil z něho do 

formičky koule pro pušku. Za té práce houkaly jim sovy nad hlavami a různé 

nestvůry se vznášely nad nimi. Šlajch trnul hrůzou, ale přece strach překonal. Než 

odtroubili ponocní po krajině půlnoc, byli revírník i jeho společník s prací hotovi, 

všechno se utišilo a oni odjeli v pokoji domů.  

Na podzim, když začali říjeti jeleni, dostal revírník Holub od vrchnosti 

rozkaz, aby zastřelil jelena a dal ho dopraviti do Slavkova. Revírník zavolal Šlajcha 

do světnice a tu mu řekl: „Nyní uvidíš, jakou moc mají koule, které jsme ulili na 

„Dvorcích“. Nabil pušku, otevřel okno a beze všeho míření vypálil ránu do lesa. 

Pak řekl Šlajchovi: „Zapřáhni 

a jeď do lesa na první 

rozcestí, leží tam zastřelený 

jelen, přivez ho do myslivny!“ 

Šlajch se usmál 

nedůvěřivě, ale poslechl a jel. 

A nechtěl ani očím věřiti, 

když dorazil k první 

křižovatce a tam našel 

složeného statného paro- 

háče s čerstvou ranou 

v hrudi. Od té doby se 

revírníka bál a odešel z jeho 

služby.  

A. Procházka – Pověsti, 

paměti a příhody z Bučovska, 

Slavkovska a Vyškovska; 1941 

 

 

 

 

 
Maria Johana Kovářová 
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Bílý vlk  
(pokračování Heršpického čarostřelce) 

 

S revírníkem Holubem se potom stala nápadná změna: rozprodal 

hospodářství, doma se málo zdržoval, lidem se vyhýbal a po lesích se toulal 

v zamyšlení.  

Myslivec na knížecí 

straně na „Pinduli“ jednou 

za tiché zimní noci se vrátil 

pozdě z lesa domů. Když se 

chystal na lůžko, náhle 

překvapen přiskočil k oknu. 

Venku v protějším hrabě-

cím lese se z čista jasna 

rozpoutala prudká bouře; 

fičel vichr, les hučel, stromy 

se ohýbaly, větve praskaly, 

vířil rozprášený sníh. Když 

myslivec pohlédl otvorem v okenici na to boží dopuštění, uviděl, jak ve tmě mezi 

stromy míhá se něco bílého a na bílém sněhu před stromy zase něco černého. 

Naráz tam šlehl plamen, zahřměla rána, rázem utichlo všecko. Myslivce obešla 

hrůza, přirazil okno a honem se hrabal do peřin.  

Ráno přišli hajní pro rozkazy a myslivec jim vypravoval noční příhodu. Šli 

se všichni podívat na protější stranu a leknutím div nezkameněli. Na rozdupaném 

sněhu před kmeny ležel mrtvý revírník Holub s prokousnutým hrdlem a u něho 

pod stromy vlk s prostřeleným srdcem. Ale jaký to byl vlk! Celý bílý, jenom na 

pravé zadní noze se černalo koňské kopýtko. 

Památka na revírníka Holuba žije v pověsti, bílý vlk dal jméno hraběcí 

myslivně vystavěné u říšské silnice naproti knížecímu revíru „Pinduli“. 

A. Procházka – Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska; 1941 

  

 

Andrea Procházková 



26 

Dobrý čin jako dobrý strom  
Kdysi dávno jeden heršpický rolník se vracel 

pozdě za večerního soumraku z práce na svém poli 

nedaleko lesa. Na cestě před sebou uslyšel 

vzlykavé sténání a brzy došel k nějaké paní, která 

utrmácená, hladová a ustrašená sotva se držela na 

nohou. Ujal se jí a vedl ji do dědiny. Vysílená žena 

mu pověděla, že se toho dne procházela po lese, 

za krásné pohody si tam odpočinula, ale usnula. 

Když procitla, houstlo už v lese šero. Nevěděla, 

kudy sem přišla a jak teď z lesa ven. Až dost a dost 

se naprodírala mezi stromy a houštím, přišla 

k cestě a tou až sem.  

Konečně došli 

do „Dvorců“, na 

místo, kde dříve bývala tvrz. Paní nemohla už dále 

a prosila průvodce, aby jí dopřál chvilku oddechu. 

Usadil ji na mezi a těšil, že již k domům není daleko 

a pak že bude všecko dobře. Když si posteskla, jaký 

má hlad, jak vyprahlo v ústech, bleskla mu hlavou 

myšlenka.  

„Posaďte se paní chviličku, hned se vrátím,“ 

a odběhl do temných polí. Za chvíli se vrátil a nesl 

v náručí plný klobouk hrušek. Nebyly velké a 

sladké, ale oba putující se jimi osvěžili a potom již 

brzy došli k sedlákovu domu. Tam selka vlídně se 

ujala neznámé a poskytla jí všecku potřebnou péči. Zjev prozrazoval, že je to paní 

bohatá a vznešená. Když zvěděla jméno vesnice, žádala, aby jí zjednali povoz, 

kterým by se mohla vypravit ještě teď večer do Slavkova a slíbila, že dobře 

zaplatí. Sedlák obešel několik sousedů, kteří poskytli každý něco pro tu jízdu: 

jeden půjčil zánovní „košiňáček“ se sedadlem, druhý koně, třetí půjčil lucerny a 

houně, jiný se nabídl, že bude doprovázeti. Usadili paní do vozu a jeli do Slavkova. 

Ve městě se jí ptali, u kterého domu mají zastaviti. Velmi byli překvapení, když 

Kateřina Stanislavová 

Zuzana Brázdová 
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kázala: „Do zámku!“ Sotva vjeli branou do nádvoří, 

sbíhalo se služebnictvo a vítalo paní uctivě a 

radostně. Poděkovala svým dosavadním 

ochráncům, dala jim přinést občerstvení a nějaké 

peníze a přikazovala: „Vyřiďte rychtáři, aby zítra 

přišel s konšely sem do zámku!“ 

Když nazítří přišli Heršpičtí na zámek, byli 

předvedeni před hraběte a jeho manželku a v té 

poznali včerejší neznámou. Hrabě znova vlídně jim 

děkoval a prohlásil, že za odměnu dává 

heršpickým občanům navždy panské „Dvorce“, 

aby se o ně rozdělili.  

Hrušky, které onoho večera donesl sedlák 

paní, byly z vysoké a mohutně rozložité plané 

hrušně, která ještě donedávna na „Dvorcích“ stála a byla zdaleka široka viditelná. 

Podle ní si řídili směr chodci za zimních dnů a měsíčních nocí, když kraj byl jedinou 

sněhovou plání: hruška jim byla majákem. Rodívala vždy bohatě, hrušek bývalo 

na kolik vozů. Když ji skáceli, protože už byla v kmeni a v hlavních větvích vyhnilá, 

ještě z ní bylo 12 sáhů dřeva.  

A. Procházka – Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska; 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andrea Procházková  

Jakub Killer  
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Mrskut ve velikonoční svátky 
V pondělí velikonoční chodí chlapci po dědině dům od domu po 

„Mrskutě“, v úterý děvčata, při tom říkají: 

Kázal, Kadlec i Kadlička, aby dala tři vajíčka, jedno bílé, dvě červené, však 

vám slipka snese jiné, na hůře v koutku, na zeleném proutku, prouteček se 

ohýbá, panímámu vošibá, slepička se popelí, popelí, vajíčko se kotólí.  

Při tom dostávají vařená červená vajíčka a peníze.  

Místní zvyky, Mrskut – kronika obce Holubice; 1899-1900 

 

 

Naši formani  

Jak se rozneslo po obci, že forman je doma, scházeli se sousedé nejen ho 

přivítati, ale hlavně vyslechnouti jeho zkušenosti ze světa. Novin tenkráte nebylo, 

proto se těšilo vyprávění formanů velké pozornosti a oblibě.  

Za starých dob, kdy nebylo ještě železnic, jenom dvě široké dobré silnice 

císařské z doby Karla VI. („olomoucká“ a „hodonská“) od Holubic se 

rozbíhaly okresem, kvetla v dědinách při silnicích živnost povoznická čili 

formanská. Formani na pevných těžkých vozech silnými koňmi převáželi 

zboží do krajů a měst. Jezdívali do Vídně, do Krakova, do Pešti i dále do světa, 

na př. i se zbožím slavkovských, bučovských a vyškovských hrnčířů. Cestou 

se zastavovali na oddech, pokrmení nebo na nocleh v hospodách u silnic 

(hospoda u Lulče, v Tučapech, v Rousínově, Stará pošta pozorská, Holubská, 

Rohlenka). Mezi Slavkovem a Hodonínem byla Silničná nad Ždánským lesem. 

Do ní někdy na 60 formanských vozů se sjelo; všechny tam našly kryté 

přístřeší ve velkých kolnách a všem jejich koním se dostalo teplých stájí.  

Formanství bylo pramenem dobrého živobytí a výdělku, ale také různého 

nebezpečí; mnohý z formanů se nevrátil.  Několikrát do roka přijeli formani 

domů na krátký oddech, aby uviděli rodinu a hospodářství, o které za jejich 

nepřítomnosti pečovaly ženy. V těžkém okovaném koženém opasku se 

zámkem přinášeli své značné výdělky.  
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Tak také jednou po Nížkovicích šla 

zvěst, že dojel ze světa forman Felix 

Moudrý. Brzo měl návštěvníků plnou 

světnici. Tentokráte přišel se zvláštní 

novinkou: že se staví dráha, po které budou 

dopravováni lidé i náklady, budou po ní 

jezditi řady vozů bez koní a seberou tolik 

zboží jako celý formanský „cuk“ (oddíl). 

Udiveně naslouchali té zprávě, šediví 

stařečci úzkostně a zbožně se pokřižovali a 

jeden z nich řekl: „A tomu nevěřím. Jak by 

mohly, tak velký náklad vézti vozy bez koní? 

Máme přeci silné a dobré koně a mají co 

dělati s jedním vozem!“ Forman však tvrdil, 

že je pravda, co prve řekl. Jeden 

z besedníků odešel a za chvíli se vrátil se 

starou knihou. Otevřel ji a řekl: „Ano, tu si přečtěte, Sybilla řekla, že budou jezditi 

železné vozy bez koní a budou voziti mnoho nákladů.“ „No, když to Sybilla 

povídá, tak na tom něco pravdy bude.“ A všichni ztichli, staří se znovu pokřižovali 

plni starostí z novot a nepochopitelné budoucnosti. Když se pak neuvěřitelné 

splnilo a železnice začala svou práci, přebrala formanům rozvážení zboží a oni se 

vrátili ke svým hospodářstvím.  

 A. Procházka – Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska; 1941 

 

Pověst o vodníkovi v Jezeře 

V polní trati, které se říká Jezero, býval za dávných dob veliký rybník. Byla 

v něm hojnost ryb a jeho břehy, porostlé vysokým a hustým rákosím, byly 

oživeny hejny divokého vodního ptactva. Sídlily tu divoké kachny, vodní slípky, 

lysky a rackové poletovali nad čirou hladinou jako bílí motýlové. 

Toto vše však bývá obvyklým zjevem u větších rybníků. Zvláštností tohoto 

rybníku bylo, že tu sídlil vodník. Byl to menší vyzáblý mužíček v zelených šatech, 

z nichž mu z levého šosu kabátu stále kapala voda. Na hlavě míval zelený 

klobouček s kyticí z vodních travin. Takto oblečen chodíval do Kobeřic k řezníkovi 

pro maso. V krámě vždy huhňavým hlasem poroučel řezníkovi, jaké maso mu má 

Vojtěch Kamenec 
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utíti a rukama ohmatával, jeli dobré. Řezníkovi se to ohmatávání masa nelíbilo. 

Dlouho nic neříkal, ale když zase jednou vodník maso ohmatával, a přitom si ještě 

všelicos poroučel, rozhněval se a uťal milému vodníkovi prst. Vodník bolestí 

zavyl, vyběhl z krámu a hroze řezníkovi pomstou ubíhal k Jezeru, kde zmizel 

v hustém rákosí. Řezníka brzy hněv přešel a litoval svého unáhlení z obavy před 

pomstou vodníkovou. Vodník se však po této příhodě dlouho neukazoval. Řezník 

se domníval, že se z Jezera vystěhoval a na jeho hrozbu zapomněl.  

Za dlouhou dobu po této události zatoulala se jednou jediná dcera 

řezníkova ještě s jinými dětmi k Jezeru. Trhaly tam květiny. Řezníkově dcerušce 

se líbily bílé leknínové růže. Nahýbala se pro ně nad vodou. Najednou se sní 

utrhlo kus břehu a ona spadla do Jezera. Děti se s křikem rozprchly, a když se 

za chvíli lidé sběhli k místu, kde spadla do vody, našli ji již utopenou. Vodník svoji 

hrozbu splnil. Zanedlouho po této události byl však rybník vysušen a proměněn 

v pole. Vodník bez velikého a hlubokého rybníku v malém potoce, který protéká 

středem bývalého Jezera, neměl žádné moci. Proto se odstěhoval a od té doby 

o něm v kraji nikdo neslyšel. 

www.milesovice.cz 

 

Pověst o pokladu v Krajině 

Za dávných dob byla Krajina pastviskem. Milešovští usedlíci mohli na něm 

vypásat svůj dobytek. Obyčejně pásli pacholci. V té době sloužil ve vesnici 

u jednoho sedláka pacholek, odněkud ze světa přišlý. Byl ze všech pacholků 

nejhodnější. Ze své malé služby posílával ještě své staré matce podporu. Proto 

se nemohl zúčastniti tanečních zábav, které zdejší chasa ráda pořádala. Místo 

toho vyhnal dobytek na pastvisko. Chvíle na pastvě si pak krátil posloucháním 

hudby, která se rozléhala až tam, nebo knihou, kterou si už jako horlivý čtenář 

dovedl sehnati. 

Když zase jednou byla muzika a on pásl, byl vyrušen náhlým objevením se 
neznámého stařečka, který se jej vyptával, proč dnes, když je neděle a ve vsi 
muzika, sám pase a nejde raději mezi chasu se poveselit? Milý pacholek 
stařečkovi pověděl, že slouží pro chudobu a že ze služby vypomáhá své matce, 
která je vdovou a nemůže dobře pracovat. Milejší prý je mu také knížka než 
darebnosti u muziky. 

Stařeček jej pozorně vyslechl a potom jej vyzval, aby ho následoval. 
Pacholek šel za ním. Stařeček ho vedl ke skalce, po které však dnes už není ani 
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památky, a proutkem, který měl v ruce, švihl do skály. Ta se otevřela a oni vešli 
dovnitř. Dlouhou chodbou přišli do velké síně. Kolem jejich stěn stály truhly plné 
zlatých a stříbrných peněz a drahého kamení, jehož leskem byla ozářena celá síň. 
Stařeček vzal z jedné truhly hrst stříbrných a z druhé zlatých peněz a vtiskl je 
užaslému chasníkovi do dlaní. Potom jej vyvedl ze skály a nařídil mu, aby nikomu 
neříkal, co viděl. Po tomto napomenutí švihl zase do skály proutkem. Skála se 
zavřela a stařeček v tom okamžení zmizel zrakům chasníka jako mizí ranní pára 
před sluncem. Chasník se úžasem nemohl dlouho pohnout z místa. Když se však 
vzpamatoval a dle peněz v hrsti poznal, že to nebyl sen, zahnal dobytek domů 
a šel se k muzice poveselit s chasou. 

Všichni znali jeho chudobu, a proto se divili, kde se mezi nimi vzal. Divili se 
však ještě více, když viděli, jak platil muzikantům a hostinskému zlatým penízem. 
Hned na něj všichni udeřili, kde vzal tolik peněz. Chasník však pamatoval 
na stařečkův příkaz a nechtěl říci, odkud má peníze. Až jej začali někteří veřejně 
podezírati, že peníze někde ukradl, pověděl jim všecko, jak k nim přišel. 

Po této příhodě se mnozí pokoušeli, aby dosáhli peněz podobným 
způsobem jako chasník, ale stařeček se už nikdy nikomu neukázal. Skalka se pak 
během doby účinkem povětrnosti a kopáním, jímž se mnozí pokoušeli dostati 
do chodby s penězi, rozpadla a dnes není po ní památky. 

www.milesovice.cz 

 

 

 

 

Adam Nový 
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Poutní místo Lutršték 

a zázračná voda ze studánky 
Na kopci „Vinohrady" – „Hojdě" asi čtvrt hodiny severozápadně od 

Němčan, nalézá se studánka s velmi zdravou, ba snad i zázračnou vodou pode 

jménem „Luteršték".    

Jak to jméno povstalo, nedá se vysvětliti. Snad prý obývali v dřívějších 

dobách krajinu Němci, kteří studánku dobře znali, z ní pro své potřeby vodu vážili 

a tím snad prý mnoho chodníčků ke studánce vedlo, od čehož dostala jméno 

„lauter Steg". Snad i od skutečných stezek, které se zde od Slavkova do Dražovic, 

z Němčan do Rousínova a jinam křižují. Nad samou studánkou vystavěná jest 

malá kaplička, v ní se nalézá kamenná, krásná socha bolestné Panny Marie, držící 

na klíně Krista Pána.  

Roku 1861 světil se nedaleko kaple na cestě z Němčan do Dražovic kříž. 

Tenkráte byl přítomný jakýsi slepý člověk, který prosil, aby ho zavedli 

k Luterštéku a zde prý umyv se vodou prohlédl a uzdravil se.  

Pověst o tom se rychle 

roznesla, i přicházela četná 

poutnická procesí a lidé své prosby 

a potřeby Bohorodičce přednášeli. 

V těch letech uzdravilo se tam také 

dítě, které bylo až do 7. roku slepé. 

Matka jeho s ním tam docházela. 

Též nalézá se v kapličce pověšená 

berla, kterou prý tam jakási osoba 

nechala, když se byla uzdravila.  

Následkem uvedených milostí roznesla se pověst o Luterštéku a zázračné 

vodě a mnoho poutníků tam v létech šedesátých choditi počalo. Sám hrabě 

Slavkovský Kaunic dával si každodenně nositi v pulcarech vodu odtud na zámek 

buď na oslu v kabelách nebo robotou. Roku asi 1863 poslala jakási uherská 

hraběnka vůz pro vodu do Němčan na Luteršték; obec musila vozkovi dekretem 

potvrditi, že vody na Luterštéku navážil. Pramen vody je také sveden do koupelí. 

Simona Elznerová 



33 

Poutníci skládali peněžité milodary, které za několik let značné výše 

dostoupily, tak že se na to pomýšleti mohlo zbudovati na stráni u Luterštéku 

několik set kroků výše nad studánkou poutní kapli. Již r. 1867 bylo se stavbou 

započato. 

různé zdroje 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na důlky 
Vykrouží se v zemi tolik důlků, kolik jest hráčů. Hráč, tu nalívač zvaný, 

kutůlá míč do důlků. Kdo má míč v důlku, uchopí jej a háže jím po nalívači. 

Uderený nalívač stěhuje se k poslednímu důlku, střelec vstupuje na místo 

nalívače a kutůlá.  

Dětské hry – kronika obce Hodějice; 1899 

Anna Králová 
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Poklad na Skřipově 
Panský ovčák Jan Svoboda byl na službách ve skřipovkém dvoře. Bylo mu 

tam svěřeno velké stádo ovcí. O pěkných dnech vyháněl ovčák své stádo na blízké 

pastvisko. Když jednou opět pásl své stádo na stráni, spolehl se na čagan, který 

zajel do země a narazil na něco tvrdého. Zvědav jsa na předmět v zemi, odházel 

vrstvu hlíny a přišel na nádobu plnou zlatých peněz. I vzal několik penízů a ostatní 

zase v zemi ukryl.  

Za nějaký čas chtěl si vzíti opět několik peněz z nalezeného pokladu. 

I hledal nádobu, avšak marně. Ať hledal, jak hledal, nádoba i se zlatem zmizela 

zcela. Svoboda složil si o tom písničku, kterou často zpívával; zněla:  

Skřipove, Skřipově, v tobě je studánka,  

která opojila Svobody Janka.  

J. Ošmera – Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova; 1940 

 

Vodník 
Od Bošovic k Otnicím je louka. Říkají tam Škrabánov. Na podzim tam 

pásávali sedláci koně. Ale mezi koni se prohánělo pěkné statné hříbě.  

Jednou se jeden sedlák dověděl, že hříbě je vodník. Přihnal domů a řekl 

ženě, že jde do lesa. Uloupl tak z lípy lýko a udělal z něho smyčku. Druhého dne 

hnal zase na pastvu a smyčku vzal s sebou. Čekal, až zase přijde mezi stádo to 

statné hříbě. Hříbě skutečně přišlo a páslo se s jeho koni. Sedlák znenadání hodil 

smyčku hříběti na hlavu a již bylo v jeho moci. Odvedl si je domů.  

Poručil služce, aby mu nedávala napít vody. Ale když hříbě pořád řehtalo, 

služce ho bylo líto. Dala mu napít a hříbě hodilo zadkem a bylo to tam.  

J. Ošmera – Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova; 1940 

 

Čarodějnice 
Na pahorku Čarodeni v Bošovicích stojí dřevěný kříž. Za dřívějších časů tam 

mívaly čarodějnice na sv. Jakuba sjezd. Jezdily na pometlách. Na tom místě prý 

bylo upáleno několik čarodějnic.  

J. Ošmera – Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova; 1940 
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Strašidlo 
Dva mladíci se umluvili, že časně ráno jeden druhého vzbudí, aby vedli 

koně do kople. Jeden z nich se vzbudil ještě před půlnocí. Myslil však, že zaspal a 

jeho kamarád že už dávno vedl koně na pastvu. Vstal, vyvedl koně a pospíchal na 

určené místo.  

Když dojel do údolí, zaslechl, jak někdo z kopce volá: „Hoňte, bíte, tlučte, 

perte!“ Domnívaje se, že jeho kamarád tak volá, a aby mu dokázal, že se nebojí, 

běžel do kopce, opakuje slova dříve pronesená. Sotva však doběhl na kopec, slyší 

táž slova z údolí. I běžel dolů a sotva se ocitl u koní, opět slyší na kopci slova: 

„Hoňte, bíte, tlučte, perte!“ 

Nešel už dolů, ale rozdělal na kopci oheň a ohříval se u něho. Tu k němu 

přišlo chlapisko jak hora. „Když ses se mnou honil, tedy pojď se mnou také 

pojíst!“ promluvil obr k mladíkovi.  Mladík odpověděl: „Nemám hlad.“ A obr: „To 

je tvé štěstí – jinak bys nebyl rána dočkal. To pověděv obr, zmizel. Byla právě 

jedna hodina, již ohlašoval ponocný ve vsi.  

J. Ošmera – Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova; 1940 

 

Hastrman na „Zouvalce“ 
V místním nářečí z Otnic 

Na Zóvalce béval 

mlén, u mléna rybník a 

v tém rybníku hastrman. 

Naši stařeček pamatujó. 

Hastrman v noci vylezl 

z vody, měl koňskó hlavu a 

každýho pohónil, kdo šíl 

vokolová. Dyby tam někdo 

byl béval šíl vo půlnoci, tak 

ho vtáhl pod vodu a živýho 

ho nepustil. Za dňa nevylezl, 

to se bál mlénské chase.  

A. Procházka – Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska; 1941 

Nela Matoušková 
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Erb lekna 

Užívali jej páni z Kounic, kterým po několik 

století náleželo téměř celé Slavkovsko a Ždánicko.  

Kníže Vladislav táhl s českými a s moravskými 

rytíři a s jejich čeledí na pomoc císaři Bedřichu 

Rudovousovi proti vzbouřeným městům italským. 

Někde před Milánem se jim naskytla překážka; pro 

rozsáhlou bažinu nemohli dále. Ale dobrá vůle a 

odvaha všechno zmohou. Jeden z mladých bojovníků 

beze strachu vjel do neznámých močařin, těžce se 

prodíral hlubokým bahnem, ale přece nalezl dosti 

bezpečný přechod na druhou stranu močálu. Projel 

neohroženě zase nazpět k druhům, aby jim ukazoval cestu. Jako vítězné znamení 

donesl dvě lekna (lekníny) na stopkách i s kořeny, jak je byl z bažiny vytrhl.  

Po zdařilém přechodu všech pochválil kníže obětavého a nebojácného 

mladíka, pasoval ho na rytíře a do erbu mu dal dvě stříbrná lekna přikloněná 

k sobě se zkříženými stopkami v červeném poli. Na přilbě směl nový rytíř nositi 

dvé orlích perutí.  

A. Procházka – Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska; 1941 

 

Boží muka 
Nad obcí směrem ke Kobeřicím stojí boží muka 

barokního typu se 4 výklenky. Jejich střecha připomíná 

stan a je zakončena křížem.  

Uvádí se, že byla postavena v roce 1806. Na tomto 

místě prý zemřel voják, který pocházel z Vážan a bojoval 

v rakouské armádě proti Napoleonovi. Těžce zraněnému 

se mu podařilo odplazit z bojiště a dopravit se na kopec, 

z něhož naposledy spatřil svou rodnou vísku. Druhý den 

ho našli lidé a pochovali na místním hřbitově. Jako 

vzpomínku na hrozné bitvy se rozhodli postavit kapličku 

na místě, kde mrtvého vojáka našli. Ta stojí dodnes.  

Šimon Fridrich 

Adam Nový 
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Obec v časech válek  

 

Když se psalo, šest set, čtyřicátého pátého léta dne 30. Aprilis, slavné paměti, 
Turstenson švédský generál v dobývání města Brna se dal.  

K témuž připojil se i Rakoczy s velkým lidem ku pomoci, tak tuze jeho dobývali, 
že zdi městské rozmetali, přes šestnáct neděl i víc. 

Táhli pryč, neobdrželi nic.  
Nejprve hatra vzal Rakoczy, potom i Švédští jonáci. 

Však když se s pátek vrátili, dědinu Hostěhrádek podvrátili,  
kdežto netoliko stavení a živnosti nýbrž veliké jiné potřebnosti v prach a popel 

jsou položena, přičemž i lejstra horenská zmařena,  
ale léta 1653 dne 20. augusti jsou tato lejstra zvelebena z Boží milosti.  

Z historie a faktografie obcí Hostěrádek a Rešova 

 

 

 

Švédská vojska v době třicetileté války, která drancovala celou Evropu, 

kradla, pálila, vraždila i u nás. V knize práva vinohradního, patřícího 

k dědině Malých Hostěrádek, byl tento zápis.  

Andrea Valníčková – Napoleon a slavkovští pávi 
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MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008843 
 

 

 

Pověsti a příhody ze Slavkovska 

čítanka pro základní školy 

 

 

Ilustrovali žáci I. stupně základních škol v ORP Slavkov u Brna 
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