
 

1 

 

 
 

 

Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 

Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. 

 

Pověsti Jindřichova Hradce křížem krážem staletími 

Obsah: 

Pověst o pětilisté růţi 2 

Podivná výzdoba kostela sv. Jana Křtitele 6 

Stará cesta 8 

Kňour 10 

Pověst o poustevníkovi jindřišském 12 

Odpustky za pití vína 13 

Pověsti o Bílé paní 14 

O jarošovském poslu 16 

Šimon Lomnický z Budče 17 

Hradecké poklady 19 

Hradecké podzemí 20 

O tajemném rytíři 22 

Pověst o návštěvě Josefa II. v Jindřichově Hradci 23 

Slavata a vlčí jáma 24 

O trucovité ţeně 26 

Pověst o původu jména Černínů z Chudenic 28 

 

 



 

2 

 

 

Pověst o pětilisté růži 

 
Na smrtelném loţi pravil Vítek z Prčice okolo stojícím pěti synům, ţe mezi ně musí 

rozdělit své panství, aby se nehádali. Bratři věděli, ţe kdyţ jejich otec opustil sluţbu u krále 

Přemysla Otakara I., dostal od něj do uţívání jihočeský kraj.  

„Tobě, Jindřichu,“obrátil se na nejstaršího syna, „ dávám do znaku zlatou růţi na 

blankytném poli, protoţe tvá duše je blankyt a tvůj charakter je ryzí zlato.“ Pak Vítek 

druhému synu Vokovi řekl, ţe byl odjakţiva pravá krev jeho rodu, a proto obdrţí rudou růţi 

na bílém štítu. Třetí syn Vilém, protoţe to byl vţdycky rodinný mazlíček, dostal na červeném 

poli bílou růţi, která bude připomínat lilii. Pak podaroval Smila. Protoţe to byl vţdycky pravý 

opak nejstaršího Jindřicha, dostane do erbu barvy opačné neţ Jindřichův erb. Bude tedy 

nositelem modré růţe na zlatém poli. Sezima, který byl zrozen neurozenou ţenou, a je tedy 

nešlechtického původu, byl vţdy černou ovcí ve Vítkově stádě, a proto dostal černou růţi ve 

zlatém poli.  

Podle některých znění pověsti rozdělil Vítek svým synům i města. Nejstarší Jindřich 

dostal Jindřichův Hradec, druhorozený Vilém obdrţel Landštejn a Třeboň, Smil dostal Stráţ 

nad Neţárkou a Bystřici, Vok dostal Krumlov a Roţmberk a pátý Sezima dostal Sezimovo 

Ústí.  

Podle jiné varianty pověsti se synové vydávají po smrti otce do jiţních Čech a sám si 

kaţdý najde krajinu, která se mu zalíbí, a v níţ si postaví hrad nebo město.   

Například Sezima u řeky v luzích, Luţnice, zaloţí Sezimovo Ústí. Hrad Roţmberk je 

nazvaný podle růţí, které tam původně rostly. Třeboň je prý nazvaná podle toho, ţe si zde 

třebali čili napájeli koně. A Smil zajel na rašelinová třasoviska, do nichţ se začal propadávat a 

jen tak tak ho stihli vytáhnout a zachránit. Dnes jsou zde rašelinové lázně. Vilém si nad 

zemskou cestou postavil Landštejn. Podle této pověsti po smrti svého otce Jindřich postavil 

město a pojmenoval ho Jindřichův Hradec. 

Ani tato pověst však nedala synům jejich pravá jména. Ve skutečnosti se bratři 

jmenovali jinak. Kromě Jindřicha a Sezimy dostali tři bratři od otce jméno Vítek, a tak získali 

i pořadí – Vítek I., Vítek II. a Vítek III. Vítek I. byl zakladatelem Krumlova, který měl zřejmě 

ve znaku zelenou růţi na stříbrném poli, nevíme to však jistě, protoţe tento rod vymřel uţ 

roku 1302. Vítek II. byl předkem Roţmberků a ti pak zdědili i krumlovské panství, Vítek III. 

řečený z Klokot, byl předkem pánů z Landštejna. Pověst zaznamenal koncem 16. století 

roţmberský kronikář Václav Březan. 

Jak přišel rod Vítkovců k pětilisté růţi, patří do oblasti dohadů. Vítek ji asi mohl 

obdrţet od Přemysla Otakara I., ale pětilisté růţe se objevují i v Anglii a v Itálii.  
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Obraz Vítek z Prčice a jeho pět synů, 1840 

 

Jindřichohradecký znak růţe namaloval Jan Hrádek 9. A – školní rok 2010/2011 
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Erby nakreslila Tereza Opelková z 8.A 

1. Vítkovci, páni z Hradce 

2. páni z Krumlova 

3. páni z Třeboně a z Landštejna 

4. páni z Roţmberka 

5. páni ze Stráţe 

6. páni ze Sezimova Ústí 

 

 

Některá jihočeská města si nechala růţi ve svém městském znaku: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český Krumlov 
Sezimovo Ústí 

Třeboň 
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Jindřichův Hradec 

Stráţ nad Neţárkou 
Dačice 

Slavonice 

Třeboň 
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Podivná výzdoba kostela sv. Jana Křtitele 

 
Trochu stranou náměstí blízko naší školy stojí v Jindřichově Hradci kostel sv. Jana 

Křtitele. Pravděpodobně byl zaloţen řádem německých rytířů.  

Nejstarší jiţní část je z druhé poloviny 13. století.  

Nejzajímavější a také nejzáhadnější je výzdoba kostela, která pochází ze 14. století. 

Mezi geometrickými tvary a rostlinnými ornamenty se nacházejí podivné kresby. Např. ţena 

s ňadry na zádech, muţ bez trupu a rukou, lidské nohy s klokaní hlavou a jiné. Malby jsou 

v pásech okenních stěn a v pásu před oltářem. 

Podle jeskyně (grotta) v Itálii, kde byly nalezeny obrazy ze starověkého Říma, v nichţ 

si umělec hraje s rostlinnými, zvířecími a lidskými tvary, které přecházejí jeden do druhého, 

jsou podobné obrazy nazývány groteska. Moţná se v kostele sv. Jana Křtitele představuje svět 

jako jeden organismus, který se neustále mění a vyvíjí.  

Moţná umělec zobrazoval to, co se ve středověku povídalo o exotických zemích, 

v nichţ údajně ţili lidé s hlavou obrácenou dozadu nebo zvláštní tvorové, např. pták Noh, 

který je napůl orel a napůl lev. Tajuplná zvířata, bájní tvorové, se nazývají gryfy a mají svůj 

původ ve starověku, např. u Skythů. Středověká mytologie je přejímala.  

Jiné vysvětlení hovoří o tom, ţe se mohlo jednat o spojitost s kacířskými sektami, 

které na jihu Čech působily.  
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Stará cesta 

 
Na hranici Čech, Moravy a Rakouska, nedaleko pomezního hradu Landštejn, najdeme 

ještě dnes Staré Město pod Landštejnem. Zdejší lidé dostali výsady stráţců královského 

pohraničí. Jejich povinnostmi bylo zajišťovat schůdnost a bezpečnost zdejší zemské cesty, 

která vedla kolem Landštejna. Jindřich z Hradce to však chtěl změnit.  

Ačkoliv byli Vilém a Jindřich příbuzní z rodu Vítkovců, strýc a synovec, nedokázali 

se dohodnout. Kdyţ byl pan Vilém v Praze, Jindřichovi lidé přepadli a okradli obchodníky, 

kteří nechtěli změnit svou trasu.  

A tak vypukl mezi oběma stranami boj. Obě nepřátelské strany se vzájemně napadaly, 

ničily si majetek, vypalovaly si vesnice, pobíjely vojáky i poddané. Na staré cestě nebylo 

bezpečno, a tak se kupci Starému Městu vyhýbali a nevozili tam ţádné zboţí.  

Císař Karel IV. Vítkovce několikrát napomínal, ale i kdyţ mu oba slíbili, ţe od sporu 

upustí, nic se nezměnilo. Bojovali spolu skoro čtyři roky. Nakonec se Vilém a Jindřich střetli 

v souboji. Nejdříve se bili meči, potom sekyrami a nakonec došlo na ostré dýky. Pan Vilém 

byl v souboji těţce raněn a zemřel. Pan Jindřich dostal od císaře milost.  

Stará cesta upadala v zapomnění. Lidé si zvykli jezdit novou cestou od Slavonic na 

Jindřichův Hradec.  

Teprve daleko později se začalo po staré cestě zase jezdit. Ale za větrných nocí je prý 

někdy slyšet na hradě Landštejně hrůzostrašné kvílení a lidské vzdechy. Duch Viléma 

z Landštejna prý nenašel pokoj, protoţe za ţivota přinesl tomuto kraji tolik utrpení. Někdy se 

na cestě pod hradem zjevuje Markéta, Vilémova ţena, naříká a pláče nad svým údělem. 

V bílých šatech a vlajících závojích se podobá podzimní mlze, kterou vítr snadno odvane jako 

pápěří.  

Mnohé události, které tato pověst líčí, se skutečně staly. Jedná se o Jindřicha II. 

z Hradce, který byl v bojích se svými příbuznými dokonce postaven před vídeňský soud, a 

přišel o některé ze svých drţav. Skutečně byl oblíbencem Karla IV., také proto, ţe mu 

zachránil ţivot.  
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Kňour 

 
V dávných časech ţil v Jindřichově Hradci bohatý měšťan Hanuš Knauer, kterému 

lidé říkali Kňour.  

Tento měšťan při ranní mši ve farním kostele usnul. Ve snu se mu zjevil anděl v bílé 

říze s liliovým stvolem v jedné ruce a s plamenným mečem ve druhé. Němě ukazoval na 

kalich na oltáři. Kňoura pak vzbudil kostelník, a kdyţ mu lidé vyčítali, ţe usnul v kostele, 

tvrdil, ţe mluvil s andělem.  

Ani u manţelky nenašel Kňour pochopení, ale myslel si, ţe to znamení má nějaký 

smysl. Rozhodl se, ţe půjde bojovat za pana Menharta do husitských válek. Sepsal závěť, 

podle které rozdělil své peníze a dal také truhlici plnou peněz městu na ulití zvonu, který měl 

být největší, jaký kdy město mělo. Měl však dvě podmínky.  

Aby městská rada dala ulít zvon, aţ kdyţ se po deseti letech Kňour nevrátí, a pak ho 

měla také jménem Kňour pojmenovat.  

Za deset let Hradečtí ulili zvon, pak ho nechali posvětit a vytáhli ho na věţ. Kdyţ zvon 

poprvé zvonil, sešli se lidé zdaleka, mezi nimi i chromí a slepí, protoţe věřili, ţe je zvuk 

zvonu uzdraví.  Jeden z nich byl pomatený stařeček. Kdyţ se ptal, komu to zvoní a dozvěděl 

se, ţe nějakému Kňourovi, kterého nikdo neznal, zhroutil se a zemřel. Bývalý purkmistr 

pohlédl mrtvému do tváře a poznal, ţe to byl Kňour.  

Podle jiné verze Kňour zbohatl nalezením pokladu, byl však nešťastný a osamělý, a 

proto se rozhodl, ţe půjde do světa. Na jeho návrat měla městská rada čekat 25 let a na zvon 

věnoval veškerý svůj majetek. Zvon byl sice pojmenován Jan Hippolyt, ale říkali mu Kňour a 

také při jeho prvním zvonění zemřel stařičký příchozí, bývalý měšťan Kňour.  

Podle archiváře Františka Teplého měšťan Kňour opravdu existoval. Jeho jméno 

vzniklo zkomoleninou jména Guttnauer, tedy z Hor Gutných, tedy Gnauer, jinak Kňour. 

Bydlel prý v domě označeném číslem 84. Prý skutečně bojoval v husitských válkách a prý 

opravdu nechal ulít zvon ze šedesáti metrických centů mědi a patnácti centů cínu. Jeho zvuk 

pak byl slyšet aţ na dvanáctikilometrovou vzdálenost. Pan Kňour prý však zemřel hned druhý 

den po kšaftu. Zvon skončil smutně. Při poţáru v roce 1801 se rozlil na tisíce kapiček.  

 

 

  

 

 
Nakreslila Sabina Jasanská 

ze 7. B 
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Dům č. 84/I byl nazýván Knaurův podle známého obchodníka Knaura, jehoţ jméno nesl také 

největší hradecký zvon 
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Pověst o poustevníkovi jindřišském 

 
Na konci vesnice Jindřiše bývala za mlýnem jeskyně asi 3,5 m dlouhá, 1 metr hluboká 

a necelé 2 metry vysoká. Jeskyně uţ zmizela, kdyţ se tady stavěla dráha z Jindřichova Hradce 

do Nové Bystřice. V té jeskyni bydlíval poustevník.  

Před dávnými časy ţil šlechtic Uroch z Osečan, opilec a násilník. Při kázání 

jezuitského kněze Casilicesa se rozhodl změnit svůj ţivot a učinit pokání. Kdyţ jednou usnul 

při modlení před obrazem Matky Boţí v její kapličce na jindřichohradeckém zámku, dostal 

vnuknutí, aby odešel do jindřišské jeskyně, a tak své hříchy vykoupil kajícným ţivotem 

poustevníka. Uroch tak učinil a zboţností, laskavostí a sebezapřením si získal lásku a úctu 

lidí. Kdyţ zemřel, chtěli ho lidé pochovat v Blaţejově, ale voli stále zatáčeli k Hradci, takţe 

dovezli poustevníka do Hradce a pochovali ho v kostele sv. Jana Křtitele.  

Pověst o dopravě mrtvého poustevníka a jeho pohřbu u sv. Jana je dosud v Hradci 

známá, ale netýká se poustevníka jindřišského, ale poustevníka Fabiána nebo Fabiánka  

Mařána, který ţil v jeskyni v lese u sv. Markéty. Prý jej voli sami dovezli aţ ke kostelu sv. 

Jana Křtitele, v němţ byl pochován, a to u zdi v boční lodi, kde stojí oltář sv. Anny. Tam také 

někde podle zprávy Bohuslava Balbína byl náhrobní kámen s obrazem poustevníka s holí. 

Jednalo se však o obraz poutníka v dlouhém plášti, v nízkém klobouku se širokou střechou a 

s holí v ruce, jakého měli na stříbrném poli ve znaku páni z Osečan. Šlechtic Jan z Osečan dal 

svůj znak na listinu Jindřicha IV. z Hradce z r. 1486. Ale o ţivotě Urocha (vlastně Hrocha) z 

Osečan není nic známo.   

Vypravování o hříšném ţivotě Urochově a o jeho obrácení je 

asi vymyšleno, aby se vysvětlilo, proč začal ţít šlechtic jako 

poustevník. Jednotlivá fakta ale nejsou pravdivá. Uroch zemřel dřív, 

neţ do Hradce přišli jezuité. V jejich písemnostech není ţádná 

zpráva o knězi Casilicesovi ani o popsání zázraku, který se udál 

pozoruhodným obrácením hýřivého šlechtice. Přitom jezuité takové 

činy popisovali rádi.  

V době Balbínově byl na náhrobku tento nápis: Anno 

Domini 144. (poslední číslice scházela) feria . post festum S. 

Ambrosii obiit famosus Vir Uroch de Zoseczan. Hic sepultus. Orate 

pro eo. Náhrobní kámen však zmizel při opravě dlaţby kostela.  
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Odpustky za pití vína 

 
Čeští šlechtici ţili původně skromně a nebyli v jídle ani v pití vybíraví. Ale na konci 

středověku si kronikář stěţoval, ţe hodují nesmírně a vyvolávají silně kořeněnými jídly chuť 

k nemírnému pití. Pak mezi nimi přibývá nemocných, kteří trpí dnou neboli pakostnicí.  

Navíc při hodování vypili tolik vína, ţe aţ se v opilosti mezi sebou znepřátelili, a pak 

se do krve pobili.  

Proto Oldřich z Hradce, královský číšník i podkomoří, zavedl při hostinách nový zvyk. 

Kdyţ se dojedlo poslední jídlo, kterým byl většinou hrách, povstal, připomněl utrpení Páně a 

vypil polovinu vína z podané číše, víno dopil jeho soused a vrátil kalich číšníkovi, číše pak 

putovala kolem stolu, ale nikomu se podruhé nenalévalo. 

Tento zvyk se zalíbil i dalším, takţe ho podle vzoru pana Oldřicha zavedli i jinde. Pan 

Oldřich chtěl, aby se nemírného pití zbavili i jinde, a tak poslal poselství k papeţi do Říma a 

vymohl pro kaţdého Čecha, který bude pít víno novým způsobem, aby dostal čtyřicetidenní 

odpustky. Tak se také stalo a ostatní národy záviděly Čechům, ţe mají čtyřicetidenní odpustky 

za to, ţe pijí víno.   

Pohár namalovala Sabina Jasanská ze 7.B 
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Pověsti o Bílé paní 

 
Ve stěnách zámku v Jindřichově Hradci ţije jiţ několik staletí dobrý duch Bílé paní. 

Zjevuje se však také v Třeboni, v Českém Krumlově a v Telči. Podobné legendy jsou ale 

rozšířeny také po celé Evropě.   

Bílá paní je obvykle zobrazována jako tajuplná dáma v bílých šatech a s vysokým 

bílým kloboukem kuţelovitého tvaru zvaného hennin a s hustým závojem. Za pasem nosila 

velký svazek klíčů, kterými chřestila, kdyţ se jí něco nelíbilo. Ve všech příbězích je však 

líčena jako dobrý duch, který barvou svých rukaviček věští budoucnost. Černé rukavičky na 

jejích rukou znamenaly smrt či onemocnění, červené poţár a bílé dobrou zprávu, narození 

dítěte, křtiny nebo svatbu.  

Známý je příběh, kdy se objevila 4. ledna 1604. Krátce po půlnoci se zjevila páteru 

Mikuláši Pistoriovi, zámeckému zpovědníkovi. Bílá paní ho vedla k Jáchymovi z Hradce, 

který právě umíral, a kněz mu právě včas mohl poskytnout poslední pomazání.  

Pověst o Bílé paní se k nám dostala pravděpodobně přes Německo. Ovdovělá 

hraběnka z Orlamünde, která se domnívala, ţe si ji její milý nechce vzít kvůli jejím dvěma 

synům z prvního manţelství, své dva syny zabila. Byla za to popravena, po smrti nenalezla 

klid a bloudí po všech zámcích rodu Hohenzollern, se kterým byl rod Roţmberků spřízněn. 

V českých zemích byla pověst poprvé zaznamenána v roce 1577.  

Podle první verze by mohla být Bílá paní původně Markétou z Lichtenberku. Roku 

1349 se provdala za Jindřicha II. z Hradce, kterému přezdívali Divoký. V manţelství s ním si 

dost vytrpěla a po manţelově smrti v roce 1364 se uchýlila do právě tehdy zaloţeného 

kláštera klarisek v Českém Krumlově. Do Jindřichova Hradce pak zajíţděla na návštěvy 

svých dětí. Chodívala celá v bílém, coţ byla v té době barva vdovských nebo řeholních šatů.  

Druhá verze, v poslední době více uznávaná, označuje za Bílou paní Perchtu 

z Roţmberka,  kterou proti její vůli provdali za vdovce, neurvalého alkoholika Jana 

z Lichtenštejnu. Perchta uţ necelé tři měsíce po svatbě v roce 1450 znovu a znovu prosila 

otce, aby mohla alespoň na čas zajet domů do Krumlova. Aţ po sedmi letech Perchta 

zásluhou svého bratra Jana spolu s dcerou Eliškou opustila svého muţe a odjela na Krumlov. 

Syn však zůstal u otce. Na Krumlově ţila v klidu, nosila bílé šaty a pomáhala chudým. 

Zemřela v roce 1476 a přeţila manţela i obě své děti.  

Na počátku pověsti byla nejspíš Markéta z Hradce. V době jejího ţivota se hodně 

stavělo a to je pravděpodobně i počátek rozdávání medové kaše chudým. Protoţe chtěla, aby 

si řemeslníci se stavbou pospíšili, slíbila jim za odměnu sladkou kaši. Perchta ţila o sto let 

později, měla však stejné povahové rysy i nešťastný osud. A tak je víc neţ pravděpodobné, ţe 

oba příběhy splynuly a tím vznikla postava Bílé paní.   

Rozdávání kaše chudým na Zelený čtvrtek na jindřichohradeckém zámku je zajímavý 

a ojedinělý způsob charity. Podle pověsti vařila sladkou kaši Bílá paní v zámecké černé 

kuchyni. Tuto pověst máme spojenou s Bohuslavem Balbínem. Obdarovávání jídlem bylo 

náročné organizačně i finančně. Např. r. 1566 na Zelený čtvrtek bylo chudých 4476 osob, 

kaţdý dostal denár, coţ činilo 5 kop grošů a 5 kop denárů. Počet potřebných se kaţdý rok 

lišil, ale vţdy to bylo několik tisíc lidí. Např. v roce 1694 bylo na hostině 9 204 lidí, mnozí si 

ani jídlo nebrali, takový byl nával, přestoţe bylo přijato opatření, aby bylo vpuštěno jen tolik 

lidí, kolik se jich najednou mohlo najíst, a pak byli vypuštěni postranní brankou k Vajgaru.  Je 

např. známo, ţe Zuzana Siminová, matka hradeckého mýtného, musela být ve špitále, protoţe 
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byla při rozdávání sladké kaše pochroumána, tedy přiraţena davem lidí na zeď v zámecké 

bráně.  

Dále je známo, ţe se na Zelený čtvrtek nerozdělovala jen sladká kaše, ale i hustá 

polévka z piva, dva druhy ryb a chléb. Sladká kaše se rozdávala aţ do roku 1783, kdy to bylo 

zrušeno císařem Josefem II. Pak se místo kaše dávalo ročně 570 zlatých špitálu u sv. Jana 

Křtitele v Jindřichově Hradci.  

  

 

podpis Perchty z Roţmberka 
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O jarošovském poslu 

 
Jarošovský posel Vít Ambroţ ţil tam, co se spojují dva potoky v řeku Neţárku. Byl 

poctivý a pracovitý, ale chudý. Jednou měl do Tábora doručit list a váček se stovkou dukátů.  

Došel však jen k Lodhéřovu a tam ho přepadli lupiči. Ambroţ uţ myslel na nejhorší, 

protoţe byl přesvědčen, ţe mu panstvo krádeţ neuvěří. A najednou spatřil myslivce. Ten mu 

chtěl poradit, kdyţ mu Ambroţ slíbí, ţe půjde k němu na hájovnu na dva aţ tři roky pracovat, 

ale nesmí o tom nikomu říct. A tak podle myslivce Ambroţ vylomil pár cihel na půdě za 

komínem. A tam našel truhlici se zlaťáky a bylo v ní tolik, ţe měl hodně, i kdyţ odpočítal to, 

co mu vzali loupeţníci. A tak si Ambroţ koupil kousek pole a louku a pak krávu, ale do 

sluţby k myslivcovi se mu nechtělo.  

Myslivec si však pro něj přišel, a kdyţ se s Ambroţem vznesl, poznal Ambroţ, ţe je to 

čert. Nakonec ale čerta přesvědčil, ţe to jinak nešlo, kdyţ o tom nesměl nikomu říct. A ďábel 

ho vehnal do sluţeb bohatého Turka. A pak Ambroţ ďáblu řekl, ţe s ním půjde, kdyţ ještě 

bude moci uvidět Jarošov. Ďábel dokonce stanovil, ţe nechá Ambroţe na pokoji, kdyţ cestou 

do Jarošova neusne. Ambroţ si vyţádal hrst špendlíků a pak si je nepozorovaně napíchal do 

límce kolem krku. A tak vţdycky, kdyţ uţ by měl začít podřimovat, hroty špendlíků ho 

pokaţdé zburcovaly. Čert pak zmizel a jarošovskému poslu se uţ nikdy neukázal.  
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Šimon Lomnický z Budče 
 

Šimon Lomnický z Budče pocházel z Lomnice nad Luţnicí. Je to spousta let, co 

navštěvoval jezuitskou kolej v Jindřichově Hradci a co vyučoval v Kardašově Řečici malé 

neposedy a neposluchy jako pan učitel. Byla to tehdy jiná škola, nenašli byste tam v ní mnoho 

knih ani pomůcek, ale určitě tam byla důkladná rákoska.  

Je to dávno, co psal své veršíky a obveseloval jimi třeboňské pány z Roţmberka. Tihle 

páni se rádi dávali oslavovat veršíky za zásluhy a dobrotivost. Taky se mu za to dobře 

odměnili, a tak se stal vrchnostenským písařem i správcem pivovaru v Lomnici. Tenhle 

veršovec měl také v Ševětíně hospodu. A bylo to docela zajímavé, kdyţ majitel rychty svými 

rozpustilými verši bavil své hosty.  

Pan Šimon byl duše neklidná a skončil jako tulák nebo ţebrák snad někde v Praze. 

Proţil za svých 70 let ţivota na přelomu 16. a 17. století ţivot pohnutý, divoký a neukázněný 

a vešel do dějin jako ţebrák s erbem a jako někdo, kdo oddaně slouţil roţmberským pánům. 

Tato pověst téměř přesně mapuje nejdůleţitější události v ţivotě lomnického rodáka 

Šimona Lomnického z Budče. Podle svého rodiště se většinou podepisoval jako Lomnický 

nebo Lomnicenus, Lomnicius, po svém otci Chodeček, pořečtěno Ptocheus, ve stáří jako 

Janů.  

Ţil v letech 1552 – 1623. Šimon byl inteligentní a velmi dobře zpíval. A tak získal 

podporu Viléma z Roţmberka i Adama z Hradce a bylo mu umoţněno studovat na školách 

v Krumlově, v Třeboni a v Jindřichově Hradci. Pro svou vrchnost skládal na objednávku 

verše k různým příleţitostem.  

Po svém tchánovi zdědil zájezdní hostinec 

v Ševětíně, který pod jeho vedením velmi dobře 

prosperoval. Tam mu začali říkat „latinský 

šenkýř.“  

V roce 1594 byl Rudolfem II. povýšen do 

šlechtického stavu, ale po Bílé hoře přišel o 

všechen svůj majetek. Nejprve vyhořel a pak byla 

vesnice, ve které byl rychtářem, zničena císařskými 

vojsky. Zemřel v domě svého přítele. Poslední 

roky jeho ţivota nejsou moc známé. Tvrdí se, ţe 

ţebral. 

Kromě písní, her a dalších děl byl známý 

jeho cyklus mravně výchovných próz, např. Postní 

zvyk, Kupidova střela, Tanec aneb traktát skrovný 

o tanci, Utrhačů jazyk, Dětinský řápek, Tobolka 

zlatá, Pejcha ţivota.  

 

obrázek namaloval Ondřej Fiala ze 7.B 
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Hradecké poklady 
 

 

Pověsti o pokladech v  Hradci asi vznikly z toho, ţe v troskách některých hradů byly 

nalezeny vzácné předměty. Fantazie lidí vedla k názoru, ţe v kaţdém starém hradu, tedy i 

v Hradci, je také zakopán takový poklad. Poklad se v Hradci na zámku pokoušeli lidé objevit 

uţ v 16. století. Frant. Teplý uvádí, ţe z r. 1589 jsou zachovány účty za popravy různých 

lotrů, kteří hledali poklad a byli přistiţeni. I Adam z Hradce dal v r. 1594 jakémusi Vlachovi 

křesadlo, lucerny, bílé plátno a nůţky jako nářadí, aby mohl poklad najít.  

V 17. století za Ferdinanda Viléma Slavaty byl uvězněn zahradnický učedník Girl, 

který začal náhle utrácet veliké mnoţství peněz. Po bití metlami vypověděl, ţe našel ve 

starém hrnci mince, které proměnil 

za zlaté v hodnotě asi 75 zlatých. 

Nejdříve tvrdil, ţe je našel u Lišného 

dvora, potom zase ţe je našel na 

zahradě u hradu. I kdyţ ho bili, dva 

měsíce drţeli v poutech a 

vyhroţovali mu palečnicí, nic víc uţ 

nepřiznal, a tak ho pustili. 

Na začátku 18. století se 

zřejmě hodně lidí ţivilo hledáním 

pokladů, ale začali hledat i jinde, pod 

kostelem sv. Jakuba nebo v polích 

„U stínadel.“ Za neoprávněné kopání 

bylo uvězněno několik měšťanů.  

František Kölsch z Kölscheimu v dopisech hraběti Františku Jakubu Černínovi píše, ţe 

se poklad nachází pod panskou zahradou v místě, kde stojí jeskyně. Kdyţ se Jan Rudolf 

Černín chystal v r. 1779 na cestu do Itálie a Francie, jeho babička Marie Isabela Černínová, 

roz. Westerloo, mu ukazovala klíč k pokladům, ale neţ se vrátil, babička umřela.  

Mezi lidem se také říkalo, ţe hradecký poklad se najde, aţ se majitel panství oţení 

s Roţmberkovou. Ačkoliv Eugen Karel Černín ţil se svou manţelkou Teresií Rosenberg 

Orsini 49 let, poklad se nenašel. Páni z Hradce poklad určitě neobjevili, protoţe měli velké 

dluhy.  

Pověsti o pokladu opět oţily v 19. století po nálezech mincí v domě p. Muka Na 

Neţárce r. 1885 při stavbě v Traumillerském mostě. Kvůli pokladu dokonce vznikly padělané 

listiny, které pocházely přibliţně roku 1820 a 1890. 

Ale nakonec přece jen nějaký poklad existoval, protoţe v listopadu 1989 byla při 

výkopu jámy pro sloup elektrického vedení v parku nad Neţárkou objevena keramická 

nádoba naplněná mincemi. Nálezce bohuţel nádobu rozbil a svůj nález zatajil. Prozradil se, 

kdyţ chtěl mince rozprodat, jindřichohradecká policie zadrţela pouze poslední tři stříbrné 

praţské groše. Pracovníci muzea ještě objevili další tři mince, několik stříbrných zlomků a 

části keramické nádoby. Poklad tvořily groše z doby kolem 1380, náleţející k nejstarším 

k raţbám z doby Václava IV. a groš z období vlády Vladislava II. Jagellonského. Dochovaný 

nález představuje jen nepatrnou část pokladu z konce 15. století, který podle odhadu 

archeologa obsahoval původně přes dvě stě mincí.   

Nakreslila Tereza Vodičková, 7. B 
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Hradecké podzemí 
 

Mezi obyvatelstvem Jindřichova Hradce se vyprávěla pověst, ţe od sv. Jakuba k městu 

vede chodba, která je zčásti umělá a zčásti přírodní. Bohuslav Balbín se pokoušel tuto chodbu 

se svými studenty prozkoumat, ale kdyţ došel k jakési přehradě, za níţ cítil prohlubeň, vrátili 

se. Na začátku 18. století se pokusil do jakubské chodby jakýsi neţárecký soukeník, starý 

písmák. Kdyţ ušel v chodbě asi 200 kroků, objevil druhou chodbu, která vedla doprava. 

Uslyšel šumění vody a pak před sebou náhle uviděl světlo. Myslel si, ţe uţ je v hradu, 

ale přišel prý do prostorného sklepení, v němţ bylo drahé kamení, skříně naplněné skvosty ze 

zlata, stříbra a drahokamů, zlatými a stříbrnými penězi. Domníval se, ţe našel poklad pánů 

z Hradce. Kdyţ chtěl přistoupit blíţe, spatřil psa, obludu s ohnivýma očima, vyceněnými 

tesáky a zkrvavenými dásněmi, před kterou se dal na útěk. Se svými přáteli vybavení rýči, 

krumpáči a kahanci se rozhodl výpravu opakovat, ale narazili na sesutou klenbu, která je 

nepustila dál. Zato však spatřili na obecním pastvišti Na Vejhoně mnoţství vil a bludiček, 

které tančily. Kdyţ na hradecké věţi odbila jedna hodina, zjevení zmizelo. Další výpravy jim 

byly zakázány.  

O svatojakubské chodbě se psalo ještě v průvodci Mikuláše Boleslavského v r. 1888, 

kde bylo uvedeno, ţe otvory v zemi u Jakuba jsou zčásti zasypané tajné chodby, které vedly 

z hradu a jejichţ směr naznačují kapličky kříţové cesty.  

V roce 1935 byly báje o podzemních chodbách oţiveny, protoţe se na nynějším 

náměstí Míru objevily dvě jámy s vodou na dně. J. Muk poznamenává, ţe většina lidí byla 

přesvědčena, ţe díry vedou k chodbám, jimiţ by se dostali do kostela sv. Jakuba.  

Podzemí by se dalo rozdělit na dvě části – na část zámeckou a městskou. Část chodby 

pod zámkem má dokonce i nainstalované elektrické rozvody. Známá je existence kruhové 

chodby pod Rondelem, která byla určena pro muzikanty obveselující šlechtu. Pod zámeckou 

kaplí jsou propojené sklepy, které od 15. století slouţí jako dílny a skladiště. Ale chodba  ze 

zámku aţ na Jakub je patrně jen romantickým výmyslem, i kdyţ chodbu na Jakub nemůţeme 

zcela vyloučit,  víme jenom o chodbě ze zámku do gobelínky. 

A městské chodby? Centrum Hradce stojí z velké části na skalním masivu, a tak se 

pravděpodobně legendy o tajných chodbách pod městem nezakládají na pravdě. Pod 

historickým jádrem, např. v Panské ulici a na náměstí Míru, se tradují podzemní chodby, 

spojující zámek, klášter a kostely. Mělo by to smysl proto, ţe kdysi mohly slouţit k útěku 

nebo k napadení nepřátel zezadu. Sklepy na náměstí Míru byly mockrát přestavované a 

zazdívané, třeba ty v hlubinách Langrova domu. Při provozování vodovodů a kanalizací bylo 

zatím nalezeno podzemí pod Panskou ulicí.  
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Zámecké podzemí 

 

 

                                                                                             

Sklepení na zámku jsou občas   

               

ístupněna 
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O tajemném rytíři 

 
Kdysi v 17. století se ze Soběslavi do Jindřichova Hradce vracel městský písař a 

správce pivovaru Jan Václav Sumsar z Rosenfeldu. Poklimbával ve voze, kdyţ tu najednou 

potkal mezi sv. Kateřinou a sv. Jakubem strašidlo. Před kočárem se zjevil jezdec sedící na 

černém koni. Měl na sobě velmi zdobené brnění, vyleštěnou přilbu s chocholem na mnoha 

místech pozlacenou, opásán byl mečem, v jedné ruce třímal kopí a ve druhé štít. Koně se však 

nesplašili, a kdyţ pan Sumsar tajemného jezdce pozdravil, rytíř mu odpověděl pokývnutím 

hlavy a jel dál.  

Asi za dvacet let jel tudy pan Sumsar znovu a cestou ho doprovázel Bohuslav Balbín, 

který tuto událost zapsal, protoţe jí uvěřil, neboť se rytíř ukázal i jiným lidem, ať uţ to bylo 

za bílého dne, v poledne nebo za tmy. Někdy je prý ten rytíř němý a jindy se pouští s lidmi do 

řeči.  

Jiný rytíř, dokonce prý bezhlavý, se prý pohybuje v mlze po cestě od Polívek 

k Jakubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nakreslila Johana Keslerová z 8. A 
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Pověst o návštěvě Josefa II. v Jindřichově Hradci 
 

Kdyţ Josef II. přijel od Políkna k Lišnému dvoru, vystoupil z kočáru a opustil svůj 

průvod, který se dál ubíral k neţáreckému předměstí. Pak se pustil po levém břehu Neţárky 

ulicí Pod Vrchy.  Kdyţ přišel k poslednímu stavení č. p. 115, které bylo později označeno 

133, vstoupil do světnice punčocháře Lukše a poţádal jeho manţelku o vodu. Ta mu odvětila, 

ţe nemá čas, protoţe čekají císaře. Odběhla ale a přinesla cizinci krajáček mléka a pak ihned 

pospíchala na náměstí.  

Císař Josef popíjel mléko a dal se do řeči se starým Lukšem, který kolébal hocha 

spícího v kolébce a při tom pletl punčochy. Císař se vyptával na poměry města i na drahotu. 

Za tohoto hlučnějšího hovoru se chlapeček probudil, ale kdyţ císař přistoupil ke kolébce, 

chlapeček se na něj usmál. Nepozorovaně poloţil císař do kolébky dukát, nechal si přinést 

křídu a napsal na stůl: "Císař Josef."  Pak poloţil na tato slova druhý dukát, poklopil to 

krajáčkem a odešel. Nedlouho na to se vrátila Lukšova manţelka domů a vypravovala svému 

muţi, ţe na náměstí viděla císaře. Jak se ale podivila, kdyţ odnášela  krajáček a spatřila na 

stole dukát a císařovo jméno napsané jeho vlastní rukou! 

Jakub Lukš o tomto často vypravoval a ty dva dukáty si aţ do své smrti uchoval na 

památku.   

Josef II. patrně do Jindřichova Hradce přijel v roce 1765 cestou přes Pejčoch. Pokud 

byl opravdu v Jindřichově Hradci, obešla se jeho návštěva bez velikých a nákladných oslav, 

jako tomu bylo při příjezdu jiných panovníků.  
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Slavata a vlčí jáma 
 

Jednoho dne roku 1662, přesně 13. října, při lovu mezi Telčí a Vanovem spadl do vlčí 

jámy dvaadvacetiletý Jan Karel Jáchym Slavata. Byl v tu chvíli sám, a tak se nemohl nikoho 

dovolat. Nedokázal se vyšplhat ven, a tak tam trávil dlouhé hodiny plné zoufalství. A tehdy 

učinil slib, ţe pokud se odtud dostane, stane se řeholníkem a vstoupí do toho řádu, jehoţ 

mnicha potká jako prvního. Nakonec ho vysvobodil jakýsi vanovský chalupník, který šel 

právě kolem. A Slavata svůj slib splnil. Jako první mu do cesty vstoupil bosý karmelitán a 

mladý hrabě vstoupil do tohoto řádu. V té době byl právě pouhý den zasnoubený s hraběnkou 

Klárou Teresií Attemsovou - ostatně na počest slavnostních hostů se osudný hon pořádal. 

Zasnoubení s hraběnkou zrušil, svého zachránce obdařil dvěma sty zlatými, navíc takzvaným 

"bílým kloboukem," kterým ho vyvázal z poddanství, a pak zahájil církevní kariéru. Pod 

řádovým jménem Karel Felix to dotáhl aţ na hodnost řádového generála a roku 1675 byl 

dokonce povaţován za moţného kandidáta na post praţského arcibiskupa.  

Kdyţ bylo jasné, ţe jeho rod vymírá po meči, papeţ mu nabídl dispens čili moţnost 

vrátit se do světského ţivota, oţenit se, a budoucnost rodu tak zachránit. Odmítl slovy: "Kdyţ 

i rod Slavatů vymře, proto přec svět nezahyne."  

Jan Karel Jáchym zemřel roku 1712 v Římě a traduje se, ţe v jeho posledních chvílích 

se u nohou jeho postele objevila průsvitná ţenská postava, Bílá paní, která tak věrně 

doprovázela všechny pány z Hradce, za jejichţ dědice se Slavatové počítali. 

Na památku události, která Jana Karla Jáchyma přivedla na církevní cestu, nechala uţ v roce 

1664 jeho matka, hraběnka Františka Slavatová, postavit na místě synova zachránění kapli, na 

jejíţ klenbě je namalována Slavatova záchrana z vlčí jámy. Časem byl nad oltář zavěšen obraz 

sv. Karla Boromejského, podle kterého se začala kaple nazývat.  

Historikové však této příhodě moc nevěří. Petr Maťa v knize Svět české aristokracie 

(1500 - 1700) soudí, ţe Jan Karel Jáchym se pro církevní dráhu rozhodl uţ dříve, protoţe ho 

k tomu nutila tradice. Byl nejmladším ze čtyř bratrů, a protoţe velké majetky se nedělily, ti 

později narození sourozenci si museli hledat jinou existenci, často právě církevní. Na vstup do 

řádu bosých karmelitánů se Slavata údajně připravoval uţ počátkem roku 1662, tedy před 

osudovým 13. říjnem. Poslední Slavatův světský portrét zobrazuje odříkavé gesto, které 

směřuje k helmě a štítu se slavatovským znakem, coţ jsou symboly šlechtického rodu, 

zatímco levá ruka ukazuje na krucifix.  

Navíc podle Bohumila Paulů, autora publikace Svatý Karel ve světle historie, leţí v 

Moravském zemském archívu jistý text, vlastnoručně sepsaný Janem Karlem Jáchymem. V 

něm sice Slavata připouští, ţe do jámy v lese spadl, ale o rovných deset let dříve, 13. října 

1653, jako třináctiletý chlapec. Nehodu odnesl poraněnou dásní a drobnými odřeninami, ale 

ţádný ţivotní slib ohledně "prvního řeholníka, kterého potká", neučinil. 

Ještě si můţeme připomenout, ţe vlčí jámy byl tradiční název pro pozůstatky po 

neúspěšném dolování.   

Třeba se to tak nestalo, ale je to pěkná pověst.  
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O trucovité ženě 
 

Toto vyprávění se vztahuje k hradecké budově „Vajbrtruc.“  Je to osamělé stavení na 

vršku po pravé straně k Wachtlovým sadům. Kolem domu, který patřil jezuitům, byl hezký 

park. Na budově visela cedule s nápisem: 

„Der Trotz macht den Weibern keine Ehre, 

darum heisst dieser Ort Belwedere.“ 

(Vzdor nedělá ţenám čest, proto se toto místo jmenuje Belvedere).  

V 17. století za vlády pánů Slavatů se měla konat velká slavnost Boţího těla, kterou 

organizoval literátský spolek. Kvůli této oslavě členové spolku často zkoušeli staročeský 

chorál a připravovali průvod s praporem a pouť. Na „Vaibrtrucu“ se měla konat zábava, které 

se mělo účastnit i panstvo. Kdyţ po šesté hodině panstvo přijelo, pobízela paní hraběnka 

dívky k tanci a pan hrabě si poslechl několik písní. Pak začal ohňostroj, který na ţádost pana 

hraběte připravil zámecký mistr svobodného umění.  

Nádherný barevný ohňostroj překvapoval nejen svými barvami, jak se růţová záře 

měnila v barvu rudou, pak ţlutou, fialovou a zelenou, ale nakonec ještě začaly létat prskavky, 

z nichţ pak vyvstal nápis „Slavným Slavatům sláva.“  

Pak se zase tančilo, ale jedna vdaná paní odporovala svému manţelovi a nechtěla se 

s ním vrátit domů, protoţe chtěla ještě tančit se zámeckým pomocníkem. Bylo uţ po půlnoci, 

kdyţ tu se najednou od Jakuba neslo volání „Halí, halo!“ To přijeli myslivci, a kdyţ přišli do 

sálu, zvolali: „Kdyţ jste nám pomáhali halekat, pomozte nám i jíst,“ a hodili na stůl lidskou 

nohu. Jeden z myslivců odtrhnul kancelářského od paničky, a mrštil jím do kouta. Pak popadl 

jeho tanečnici a třikrát s ní v rychlosti obtančil sál, pak s ní vyskočil oknem ven a tam ji 

nechal v bezvědomí leţet. Rázem bylo po zábavě. Druhého dne zjistili, ţe noha byla odtrţena 

popravenému muţi.  

Panský hajný, stoletý stařec, všem vysvětlil, ţe v předvečer sv. Jana Křtitele, v den 

letního slunovratu, slaví divocí myslivci divokou honbu. Kdyţ jim v tom nějaký obyčejný 

smrtelník překáţí, dají mu část popraveného člověka.  

Tancechtivá ţena jen lehce onemocněla, ale kdyţ se uzdravila, nebyla uţ nikdy 

trucovitá.  

 

Vila Ţenský vzdor, zvaná téţ „Vajbrtruc“, byla původně městskou pazdernou, kterou 

r. 1656 vystavěli jezuité pro své členy k pořádání hudebních produkcí. Právě podle pověsti o 

vzdorovité tanečnici dostala vila své jméno. Ví se však i o veselých zábavách, na které muţi 

neměli přístup, protoţe zde konec sezónních prací bujaře slavily pracovnice z pazderny.  

Vila je nyní sídlem lesního úřadu.  
Nad utrţenou nohou se nepodivujme, protoţe historie je plná krutostí. 
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Vila 77/IV zvaná „Vajbrtruc“ 
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Pověst o původu jména Černínů z Chudenic 
 

 

Drslavici, předkové Černínů, si kdysi v dávné době znepřátelili svého krále tak, ţe se 

je rozhodl zničit. A tak k tvrzi přitáhlo velké vojsko, které se nakonec tvrze zmocnilo. Nastalo 

strašné vyvraţďování všech Drslaviců. Kdyţ se zdálo, ţe uţ jsou všichni mrtví, nepřátelé ještě 

vyloupili všechno, co mělo nějakou cenu, a pak teprve odtáhli. Teprve potom se odváţili 

poddaní vylézt ze svých chalup a pospíšili si do tvrze. Smutně stáli nad mrtvolami svých pánů 

a litovali je, protoţe Drslavici byli známí svou dobrou povahou. Pochovali je a potom se 

znovu vrátili do zpustošené tvrze, prošli prázdnými komorami a pustými, vydrancovanými 

síněmi. Najednou uslyšeli pláč. Tehdy jednoho sedláka napadlo, aby se v černé kuchyni 

podíval do komína. A tu najednou viděli, ţe v komíně byla ukryta chůva s malým pacholetem, 

nejmladší ratolestí Drslaviců, které jako zázrakem zůstalo naţivu. (Podle jiné verze ale uloţila 

chůva dítě do komína předtím, neţ ji také zastihla smrt). 

I podivili se lidé velice a litovali nebohé dítě: „Chuděnec, jak je od sazí černý! Bůh 

nám ho zachovej, aby nám byl pánem milostivým.“ A podle toho, ţe byl černý, začali jeho 

rod nazývat Černínové a jeho tvrz byla od té doby zvána Chudenice.  

 

Namaloval Jakub Hamerník, 6. A 

Namaloval Vojtěch Dvořák, 7. A 
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