Preambule základní
Veleváené dámy, slovutní pánové, milá chaso!
Vìdoma si povinností svých, jakoto panovnice hor, Vámi Orlických
zvaných, rozhodla jsem se k tomuto prohlášení.
Kraj mùj, jemu odnepamìti vládnu, je èasto nazýván pohádkovým, co já
s povdìkem pøijímám. Je i chloubou mou, e hory i celý kraj pod nimi se
smrtelníkùm krásný zdá. Jeliko v dobì poslední se však mnoho nátlakù
na hory Kaèenèiny koná, ba dokonce v tìsném sousedství, a to
v kraji, který té pohádkovým bytostem patøil, se jakási republika malièká
vytvoøila, rozhodla jsem se já, princezna Kateøina, lidmi mile Kaèenka
zvána, vyhlásit na horách Orlických øíši pohádkovou. Po dohodì s pøáteli
mými budi „Kaèenèinou pohádkovou øíší” nazývána.
K objasnìní kroku tohoto musím Vám pøipomenouti, e hory Orlické
domovem mnoha pohádkových bytostí jsou. Od skøítkù podzemních, té
permoníkù zvaných, pøes víly, vodníky, èerty, hejkaly, duchy lesní,
bludièky a jinou havì drobnou, a po vodního krále pod Suchým vrchem
dlícího. Aby postavy pohádkové klid svùj mìly a pro duše dìtské se
uchovaly, je tøeba je chrániti. A kadý pocestný èi vandrovní, který
s dobrými úmysly do našich hor pøichází, se mùe s nimi setkati.
Ve stínech stromù, u hlubokých tùní, na vrcholcích skal èi pouze
na stránkách kníek pohádkových, ale a je to setkání milé a èlovìk se rád
do hor Orlických vrací. Pro vládu mou, kterou smrtelníci - starostové obcí
horských a podhorských tvoøí, správa øíše pohádkové nebude jednoduchá
a zajisté mnoho starostí jim pøidá. Ale pøesto budi jim útìchou, e snad
za pohádkou více poutníkù a pacholat jejich vycestuje a krásné obce
království našeho navštíví.
Protoe kadá øíše svìtská má svá pravidla, je zákony nazýváte, pøipravila
jsem s pøáteli svými devatero èlánkù neboli artikul, aby i hosté øíše
pohádkové povìdomí o chování svém mìli.
Vyhlášením artikul tìchto povaujte Kaèenèinu pohádkovou øíši
za ustanovenou.
Dáno pod Horou Doupnitou, té Velkou Deštnou zvanou, v den svátku
sv. Gerarda 24. dne mìsíce záøí L. P. 2002

Kaèenka

Princezna z Orlických hor

Devatero artikul Kaèenèiných
1) Kaèenèina øíše jesti zemí pohádkovou, proèe je do ní zlým silám,

stejnì jako Zlobì a Závisti vstup zakázán.
2) O osudu této øíše rozhoduje paní hor Kaèenka a vláda její, kterouto

z vùle princezny hor starostové obcí horských a podhorských tvoøí.
3) Pohádková øíše sloena jesti z Kaèenèina království na hlavním

høebeni hor, Rampušákova údolí kolem Orlického Záhoøí, údolí víly
Julinky, stejnì tak ze všech vodnických sídel, království permoníkù,
èertovských doupat, lesu hejkalù, skal ohnivých muíèkù, blat
bludièek a úkrytu všech pohádkových bytostí, vèetnì hradù
a zámkù, kde se bílé paní zdrují.
4) V zimì, kdy pro mnoství snìhu tùze práce pøibývá, pomáhá

Kaèence Rampušák, pøítel a poradce lyaøù, Horské sluby
a lyaøských škol.
5) Kadý vandrovní putující horami Orlickými, jesti povinován chovat

se tak, aby pøírody nenièil, nikomu neublioval a nikoho bez pøíèiny
netrestal.
6) Kdo nedodrí artikul pátý, mùe být po zásluze ztrestán kteroukoli

pohádkovou postavou, zvláštì pak samotnou princeznou Kaèenkou,
která se kdekoli zjeviti mùe. Kde nestaèí pohádka, musí pomoci
trestní rameno svìtské, sloucí Ochrana pøírody, Horská sluba èi
dokonce Policie, aby pomohli Kaèence zjednati nápravu a poøádek.
7) Na celém území Kaèenèiny pohádkové øíše jest pøísnì zakázáno

okrádat pocestné a vandrovní, a to jak lapky na cestách jízdních, tak
šenkýøi a jim podobnými v boudách šenkovních a domech
pohostinských se nacházejících.
8) Kadý pocestný by mìl pøi návštìvách šenku a jiných kvelbù

podobných dodrovat rèení pohádkového dìdeèka: Chovej se jak
èlovìk a pij jako dobytek. Ten ví, kdy má dost.
9) Kadý, kdo do pohádkové øíše vstoupí, by bliním svým, hlavnì

dìtem, radost uèiniti mìl, k èemu i nákup dárkù èi pamlskù
poslouiti mùe. Nech kadý, kdo škornì své prachem hor orlických
pokryje, šasten a vesel je.

Baèetín - bludièky
Bludièky a svìtýlka vystupují v lidové slovesnosti pomìrnì èasto.
Vypráví se o nich, e jsou to pyšní andìlé, kteøí spadli na zem. V jiných
povìstech se dozvídáme, e jsou to zakleté duše lidí, které si v této
podobì odpykávají své høíchy. Podle dochovaných záznamù
v kronikách se nejèastìji zjevovaly na jaøe a na podzim, svádìly z cest
kolemjdoucí, zvláštì v noci, poèínaje první nocí adventní. Byla to
zjevení laskavá i škodlivá, dobré lidi nezavedla, zlé trestala.
O baèetínských bludièkách se povídá, e kdo je vidìl, nikdy
nezapomene. Všech sedm jsou vysoké štíhlé plavovlásky s krásnýma
udivenýma oèima a tìlem, které se nedotýká zemì, ale dole konèí
jakýmsi mlným oparem. Zjevují se nejèastìji na dvou místech.
Na Brtvì a Na Èíhadle. Vdy za jasných mìsíèních nocí, ponejvíce
na polních cestách a lukách, poblí mokøin. Nìkdy jsou milé a pøátelské,
jindy potmìšilé a jizlivé. Záleí na tom, koho pøi svých noèních hrách
potkají. Jejich výskyt se datuje u od samého poèátku vzniku obce
Baèetín. Tu jak známo zaloil jistý zeman Baèata kolem roku 1458. A byl
to zøejmì právì on, kdo má hlavní podíl na vzniku baèetínských dušièek
– bludièek. Podle historicky doloitelných pramenù mìl zeman
ošklivou a hádavou enu. A protoe všechno má svou mez, ne by se
Baèata se svou enou stále hádal a zlobil, našel si krásnou a milou
pøítelkyni s dlouhými plavými vlasy. U tenkrát, jak vidno, mìli
baèetínští velmi vytøíbený vkus. Po èase mu ale jedna nestaèila, nebo
jak známo s jídlem roste chu. Baèata si opatøil další a další, všechny
krásné blondýny, a jich bylo sedm, stejnì krásných a milých. Ovšem
nic netrvá vìènì a kadá legrace nìco stojí. Tak se také stalo. Milý zeman
Baèata nejen e zchudnul, ale co horšího, na jeho fraucimor mu pøišla
jeho ošklivá a hádavá, nicménì zákonitá manelka. A jak se dalo
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oèekávat, udìlala mu peklo na zemi. Leè zakladatel obce Baèata byl
kavalír, a ne by se svých pøítelkyò vzdal nebo je nechal upadnout
do bídy a morálního bahna, nabídl jim, e mohou spolu s ním èestnì
zahynout na místních blatech. Ta se tehdy rozprostírala právì
v místech, kde se dnes øíká Na Brtvì a Na Èíhadle. On sám na vše
dohlíel. Kdy se za poslední, sedmou kráskou zavøelo èerné bahno, tu
si náš hrdina, zcela náhodou, vzpomnìl, e mu jeho zlá ena
nakazovala, aby pøišel vèas k obìdu, e bude knedlo, zelo, vepøo. A tak
se tedy poslušnì a hlavnì nenápadnì vrátil domù. Mýlil by se ten, kdo
by myslel, e byl za své hanebné poèínání spravedlivì potrestán. Ani
náhodou. Staèil ještì znovu nechutnì zbohatnout a v poklidu, i se svou
zlou a hádavou manelkou, se doil kmetského vìku. Svým potomkùm
odkázal polnosti, které sahaly a k Dobrušce. Teprve po jeho skonu se
v okolí Baèetína zaèaly objevovat bludièky. Nìkdy pocestnému poradí
cestu dobrou, jindy ho zavedou do bain. Jako tenkrát pøed Vánocemi.
Sedlák z Baèetína poslal naveèer èeledína do Ohnišova k øezníkovi, aby
k nim na druhý den zrána pøišel zabít pašíka. Mládenec si to namíøil
rovnou pøes louky, aby to mìl blí. Najednou se pøed ním objevilo
svìtýlko. Èeledín se podivil, jak se mohl cestou tak zamotat, vdy tam
ádné stavení nemá být. Šel za svìtlem, aby zjistil, kam e to vlastnì
ve tmì zabloudil. Ale svìtlo se nepøibliovalo. Mládenec se rozbìhl – a
bluòk, skonèil v potoce. Kdy se rozmáchaný, zablácený a celý zkøehlý
koneènì vyhrabal na bøeh, uvidìl další dvì svìtélka, jak se pohybují
a vznášejí nad potokem. Celý se vydìsil strachem, kdy si uvìdomil, e
to jsou bludièky, které ho svedly z cesty. Sedìl na bøehu a pøemýšlel, jak
z té šlamastyky ven, kdy zaslechl v dálce štìkat psa. Zvedl se a šel
za jeho hlasem. V duchu se modlil, aby se pes ještì ozval - a mìl štìstí.
Po chvilce se psí štìkání ozvalo znovu a pomìrnì blízko. Za malou chvíli
stál èeledín u stavení. Jaké bylo jeho pøekvapení, kdy zjistil, e je opìt
v Baèetínì. Unavený, zmrzlý a k smrti vydìšený se doplahoèil domù
a s hrùzou ve tváøi vyprávìl vše hospodáøi. Ten druhý den dojel
pro øezníka s povozem. Èuníkovi tak bludièky prodlouily ivot ještì
o pùl dne. A èeledín? Ten své dobrodruství odnesl poøádným nachlazením a za tmy by ho od té doby ze vsi nikdo nedostal. O bludièkách
vìdìl své i starý flašinetáø. V Domašínì, to je pøes údolí kousek od
Baèetína, bylo posvícení, a tak tam s babièkou toèili klikou svého
kolovrátku, a je ruce bolely. Jídla a pití bylo dostatek a sedláci poøád
chtìli, aby jim hráli. Na cestu k domovu se vydali a za tmy. To se ví, e šli
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pøímo pøes Brtvu. Babièka spìchala napøed, aby doma zatopila, a
dìdeèek táhl kolovrátek sám. Ani nevìdìl jak, jestli toho vypil ten den
trošièku víc, ne snesl, prostì sešel z cesty a táhl svùj nástroj po lukách.
Najednou, kde se vzala, tu se vzala, objevila se svìtýlka. Rejdila kolem
nìho a lákala ho dál do bainaté louky. Flašinetáø se ale zarazil, chvíli
na nì vyjevenì zíral a pak, asi svou roli sehrála i koøalièka, co veèer
popíjel s domašínskými sousedy, vytáhl kliku, zastrèil ji do truhlièky a
zaèal bludièkám vyhrávat. Svìtýlka pøestala dìdeèka lákat a roztanèila
se kolem nìho v divokém reji. Babièka zatím doma zatopila, nachystala
peøiny, aby staøeèek mohl hned zalehnout do kanafasu, ale ten si dával
na èas. Hodila pøes sebe vlòák a vydala se mui naproti. V dálce zaslechla
kolovrátek. „Co ten mùj starej blázní, to toho nemá ještì za celý den
dost?“ pomyslela si a pøidala do kroku. Kdy uvidìla rej bludièek,
zarazila se. Pak si ale dodala kuráe, pokøiovala se, udìlala køí
smìrem k bludièkám a zvolala: „Chval kadý dobrý duch Hospodina!“
Svìtýlka zmizela, staøenka vzala dìdeèka za ruku a šastnì spolu
dorazili k domovu. Ale jestli si myslíte, e se dìdeèek polepšil a pøestala
mu chutnat koøalièka, tak to si musíte pøeèíst nìjakou pohádku.
Nicménì z uvedených pøíbìhù vyplývá, e pøi svých toulkách se máte
mít na pozoru a svého cíle se snate dosáhnout pøed setmìním.

Bartošovice v Orlických horách - Ledøíèek
Mezi pohádkové patrony byl zaøazen i loupeník Ledøíèek, Jánošík
Orlických hor. Naši patroni obcí jsou bytosti spojené s pohádkami.
Ledøíèek je naopak postavou historicky doloenou. il v první polovinì
19. století a pùsobil pøedevším v okolí Klášterce nad Orlicí. Svými
kousky trápil vrchnost v širokém okolí, a proto si jej Bartošovice zvolily
za svého patrona plným právem. Vdy do kláštereckých lesù, k Zemské
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bránì èi Ledøíèkovì skále je to odsud jen skok. Nemalou roli zde hrála i
skuteènost, e Ledøíèek okolní lesy velmi dobøe znal a na mnoha
místech v okolí „pracoval“. V úvodu jsme ho nazvali Jánošíkem
Orlických hor. To pøirovnání je na místì. Pøes dvacet let Ledøíèek
bohatým bral a chudým dával. Leckterá zdejší rodina pøeila jen díky
jeho darùm a pomoci. Ledøíèek pocházel z chudé rodiny. Jeho otec Hans
Leder byl vyuèen krejèím, ale protoe v horách mu ivnost moc nenesla,
pøivydìlával si sbìrem starých hadrù a eleza. Syn Josef byl drobné
postavy a v okolí se mu neøeklo jinak ne Ledøíèek.
Od malièka mìl spoustu problémù. Kolikrát se sepral s bohatšími kluky,
kteøí jej poniovali a vysmívali se mu, e je chudý id. Kolikrát byl bit
panským hajným jen za to, e chtìl na topení pøitáhnout z lesa soušku,
jen o málo vìtší ne klestí. V chlapci tak léty uzrával vzdor. Musel se
protloukat všelijak, nìkdy slouil u sedláka, jindy zase pomáhal tátovi
se starým elezem. Zpùsob ivota, ale hlavnì jeho vzdorovitost, byla
trnem v oku místnímu rychtáøi, a tak ho chtìl poslat do armády.
Jenome, kdy si pro nìj pøicházeli vojenští pánové s dráby, staèil je
zavèasu zahlédnout. Hned mu došlo, co si pro nìho páni konšelé
nachystali, a utekl do lesa. Tam mu bylo všelijak. ivil se tím, co les dal,
a jen kdy byl klid, vklouzl opatrnì k tetièce Mihulkové, která mu
nechala nìco teplého k jídlu a alespoò se vyspal v teple.
To se ví, e se mu to nelíbilo, vyjídat tetièku, ale aby si mohl dovolit
vybafnout na kupce nebo øezníka, na to potøeboval zbraò. Ale kde ji
vzít? Léto u pomalu konèilo a Ledøíèek dobøe vìdìl, e takhle zimu
nepøeije. Na lov srncù tenkrát pøijel nìjaký hrabì. Srnèí øíje právì
vrcholila, a tak se starým hajným chodili z místa na místo. To se ví,
hajný byl zvyklý na hory celý ivot, ale pan hrabì byl brzy unaven.
K odpoèinku se sám pohodlnì uloil na mìkké lesní trávì a hajný a se
podívá po nìjaké zvìøi v okolí. Za malou chvilièku hrabì spokojenì spal.
Pušku i tašku s náboji poloenou vedle sebe. Tak tomu bylo, kdy usínal.
Pøi probuzení však bylo jinak. Puška nikde, munice nikde. Ale kdepak
nikde, hodný kus od pana hrabìte si s obojím pìknì vykraèoval
Ledøíèek. Se zbraní v ruce to u bylo jiné ivobytí. Ani nemusel støílet,
staèilo jen namíøit a penìz i drahých šperkù pøibývalo. Nìkdy sebral i
obleèení, a pak se vydával za nìkoho jiného. Za voraøe, krajánka,
mysliveckého mládence nebo dokonce za bohatého pána. Kradl
všechno, co mohli chudí horalé potøebovat. Látky, potraviny, boty,
hrnce. Chudému øemeslníku zaplatil vdycky víc, ne by dostal na trhu,
6

ale lakotnému øezníkovi sebral i ivé prase. V bartošovických
chaloupkách byla potom neèekaná zabíjaèka. Zbojník v revíru se nelíbil
vrchnosti v Rokytnici, ale ani v Rychnovì a u vùbec ne v amberku.
Tam toti ukradl zámeckou pokladnu, i kdy ve vedlejší místnosti spal
sám pan dùchodní. Ten tu pokladnici hlídal. Ledøíèek pak podìlil
amberecké sousedy, vdy oni zrovna peníze tolik potøebovali.
Pøi velkém poáru mìsta jim toti shoøely støechy nad hlavou. Prosili
tehdy pana vrchního o pomoc, ale ten je nechal vyhodit. Dva dny
po krádei pak v noci obcházel sousedy mladý mnich. Kadému dal
dostatek penìz, aby si mohl svùj dùm opravit nebo postavit nový. Co
na tom, e panští drábové doslova šíleli a prohlíeli kadého, kdo jen
prošel mìstskou bránou. Mnicha si nikdo nevšiml. Jindy chalupníkovi
Kalousovi pošla kravka, ivitelka poèetné rodiny. Veèer navštívila
rodinu tetièka Mihulková. Posedìla, popovídala s nimi, vyslechla náøky.
Kdy odcházela, sáhla do zástìry a na stùl vysázela pìt nových zlatek. To
e jim posílá Ledøíèek na novou krávu. Tak Ledøíèek pomáhal všem
potøebným a oni zase rádi pomohli jemu s úkrytem. Svou nejlepší skrýš
mìl v hlubokém údolí Divoké Orlice. Povìdìl mu o ní starý døevaø. Za to,
e nenechal jeho rodinu v nouzi. O jeskyòce ve strmé skalní stìnì
vysoko nad øekou nikdo nevìdìl. Nahoru do jeskynì se dostával
po vysoké jedli, která svými vìtvemi dosahovala a k okraji skalního
otvoru. Tady mìl pohodlné loe, úkryt pro zboí a za mlhavých veèerù
nebo za deštì, kdy nebylo daleko vidìt, si zde dokonce mohl rozdìlat
malý oheò. (Dnes je toto místo známé jako Ledøíèkova skála, i kdy díky
sesuvùm je dnes jeskyòka podstatnì menší, ne asi byla za èasù
Ledøíèkových. Témìø dvacet let byl postrachem bohatých a spásou
chudých horalù. Pøestoe byl nìkolikrát chycen, vdy se mu podaøilo
uprchnout. Aby èetníci nemìli z ostudy kabát, sami o nìm šíøili povìst,
e Ledøíèek má tajemnou bylinu, která ho èiní neviditelným a pomáhá
mu uprchnout. A jednu zimu pøestal docházet klášterecký zbojník
do chudých chaloupek. Nikdo o nìm nevìdìl, lidi si vyprávìli, e se
na zimu pøesunul jinam, a u se tìšili, a se Ledøíèek s jarem objeví. Ale
bohuel se tak nestalo. Kdy roztál sníh, našli døevaøi tìlo svého
zachránce pod skálou. Zøejmì tam ji leel delší dobu. Asi spadl, kdy
lezl do své jeskynì. Kde byl Ledøíèek pohøben, nikdo neví, ale povìst
o nìm ila dál. Lidé si vyprávìli, e nezahynul, e si to jen páni
vymysleli, aby chudé lidi oklamali. Zøejmì se nìkde schovává, a a
pøijde èas, urèitì se zase objeví.
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Bohdašín - permoníci
Permoníci jsou zpravidla zaøazováni mezi skøítky a trpaslíky.
V pohádkovém svìtì jsou uznávanými odborníky a mistry v díle
dùlním. Vyskytují se všude tam, kde se v minulosti nacházely štoly a
rùzné dùlní stavby jako napøíklad v okolí Pøíbrami, Kutné Hory a jinde.
V Orlických horách sídlí v celém podzemí, nejradìji však ve starých
štolách, jámách, jak se tady øíkalo, kde se kdysi kutalo elezo a hledalo
støíbro. Permoníci se zjevují v rùzných velikostech. Od tøiceti
centimetrù a do jednoho metru. Vìtšinou jsou odìni do starých
havíøských halen s kápí. I oni, stejnì jako král, nosí za pasem støíbrné
kladívko. To kadému ukáe skryté poklady podzemí a i tu nejtvrdší
skálu lehce rozbije. Kadý permoníèek si své kladívko hlídá jako oko
v hlavì. Nedej boe, kdyby ho zapomnìl v dole, kde pracují lidé a lidská
ruka se jeho nástroje dotkla. Èlovìku pak kladívko slouí jako
permoníkovi, ale pro pùvodního majitele ztratilo svou moc. Ten ho
musí do roka získat zpìt, aby mu král vrátil jeho kouzelnou moc.
Nepodaøí-li se mu získat zpìt své náøadí, musí za trest opustit podzemní
království. Ve svìtì lidí pak permoníèek alem umírá a promìòuje se
v kámen. Jsou známy pøíbìhy, kdy havíø našel støíbrné kladívko
a permoníkovi jej zapøel. Ten ale brzy zjistil, e ho dotyèný skuteènì má
a prosil jej o vrácení. Jako náhradu nabídl poklady zemì, drahé kameny
a zlato. Havíø se mu však vysmál, e mu kladívko pøinese vìtší zisk.
A i kdy jsou permoníci mírumilovní, v tomto pøípadì se tuze rozzlobil a
zle se pomstil. Havíøe zasypal a kladívko si vzal zpìt. V jiném
pohádkovém pøíbìhu však byl havíø rozumný, kladívka se ani nedotkl,
jen ho pøikryl svou blùzou. Kdy pak skøítek svùj nástroj hledal, nabídl
èlovìku výhodnou odmìnu. Horník nabídku pøijal a permoník mu pak
za odmìnu po celý rok pomáhal v práci.
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Permoníci jsou vìtšinou plaší a lidem se neradi ukazují. I kdy
v povìstech jsou známy i výjimky. Kupøíkladu mezi Solnicí a
Skuhrovem se permoníèek lidem zjevoval. Jezdíval po lese na zajíci
a na konci jeho èepièky svítil modrý diamant. Permoníci byli odjakiva
pøáteli horníkù. I kdy havíøi dobývali poklady, které oni støeili,
málokdy jim ublíili. To jenom tehdy, kdy byl èlovìk nehodný, dovedli
se permoníci pomstít. Proè jsou permoníci spojováni s Bohdašínem? To
máte tak. Od dob støedovìku se v okolí obce hledala a tìila elezná
ruda. (V letech 1446 – 1646). U jenom jméno obce Bohdašín cosi
napovídá. Ve starých povìstech se vypráví, e kdysi dávno tu jeden dùlní
mistr hledal elezo, tedy šín, jak se tehdy po staru øíkalo. Kdy prohlíel
místní rudu, zadoufal, e jim bùh popøeje elezo neboli „Boh dá šín“.
Kdy pozdìji kolem dùlní jámy vznikla osada, zaèalo se jí prý øíkat podle
tohoto pøání. Podle jiné povìsti bylo rèení „Boh dá šín“ pozdravem
starých horníkù. Tak èi tak, tìní jámy u dávno zanikly, jen místní
znalci vám ještì mohou ukázat, kde kdysi vedly cesty do podzemí.
elezo se tìilo i v širším okolí, tøeba v údolí pod Novým Hrádkem, ale
jméno obce ji zùstalo. Permoníci se tu prý rádi zdrují, hlavnì proto, e
je tu zemì stále ještì plná eleza a tuhy. Však se zeptejte bohdašínských,
co dá práce v obci nìco vykopat. To se toti permoníci brání, aby se lidé
nedostali moc blízko k nim. Sice se v okolí obèas nìjaká štola propadne a
ukáe se, kde v minulosti vedly dùlní chodby, ale permoníci všechny
vchody rychle zasypávají, aby mìli od lidí klid a pokoj. O permoníècích
se v našem kraji dochovala øada krásných pohádek. Jedna z nich
dokonce vypráví o pùvodu jedné pøírodní zvláštnosti našich hor.
Navštívíte-li naše hory v pøedjaøí, narazíte na bøezích potokù na bílé
koberce bledulí. Kdo za to mùe?
Pøece vodní král, Kaèenka a permoníci. Jednoho roku toti dlouho
nepøicházelo jaro a v chaloupkách pod horami zaèaly vládnout nemoci
a hlad. Snad v kadé chaloupce u nìkdo stonal. A tehdy se jedna dívka
odhodlala poprosit Kaèenku o pomoc. Chtìla, aby jí pomohla probudit
vodního krále, spícího v jeskyni pod Suchým vrchem, aby svým teplým
dechem rozlámal ledové pøíkrovy potokù a øek a pøivolal jaro. Vzbudit
spáèe se pokoušela Kaèenka i permoníci, ale všechny pokusy byly
marné. Král spal a spal. Všichni z toho byli smutní a na zemi zatím dál
panovala paní Zima a její pomocník Vichr. A jednoho starého
permoníka napadlo, e by mohl pomoci takový zvuk, který by byl
mocnìjší ne studený vichr Severák. Všichni èekali, jaký e to budou
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pøipravovat strašlivý øev, ale místo toho naøídil permoník, a kadý
z nich vyková alespoò jeden støíbrný zvoneèek. A pak u se skøítkové
rozebìhli pod zemí a všude tam, kde byla u potokù trochu zmìklá pùda,
èi malá myší dírka, vystrèili zvoneèky na povrch. „Húúú, co to je?“
zahuèel Severák a opøel se vší silou do zvoneèkù. A èím víc a víc se
do nich opíral, tím silnìji a silnìji zvonily, a se vodní král probudil.
Protáhl se – v horách to zahuèelo, oddychl si – zafoukal teplý vítr. Vyšel
ze své jeskynì, rozehnal snìhové mraky – a nad horami vysvitlo slunce.
A zvoneèky? Ty u u nás na horách zùstaly navdy. Kadého roku na jaøe
jich vyrostou tisíce. To proto, aby vodní král u nikdy nezaspal.
Netrhejte je, to by mìla paní Zima velikou radost a hned by zkoušela
znovu svou mrazivou moc.

Borová - Poklad na Stránici
Vrch Stránice nad Borovou mìl v minulosti dùleitou funkci
pro obranu Èeské zemì. Protoe na nìm opravdu kdysi stávala
stránice, svádìl se o nìj vdy pøi vpádu Prusù do zemì lítý boj. Ke kopci
jako k dùleitému bodu ve zdejší krajinì se váe následující povìst.
Po dlouhá staletí se vìøilo, e na urèitém místì na svahu Stránice je
ukrytý poklad nesmírné ceny. Pastevci koz a ovcí obèas vyprávìli, e
po klekání vídávali na jednom místì hoøet modravý plamínek, a tím
povìst o pokladu víc a víc utvrzovali.
Odedávna se vìøilo, e právì plamínek oznaèuje místo, kde poklady
bývají ukryty. V chalupì na okraji Borové bydlel vyslouilý voják, který
po dlouhá léta na vojnì slouil pod generálem Daunem. Byl chudý, ivil
se jako tkadlec, a tak mu výdìlek staèil jen tak tak na ivobytí. Aspoò e
mìl chalupu, která sice byla na spadnutí, ale byla jeho, nemusel tedy
platit nájem a být na nìkom závislý. Mìl psa, a tak se necítil tak sám.
Jednou, bylo u dost dlouho po pùlnoci, zjistil, kdy šel spát, e jeho pes
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nebìhá kolem chalupy jako jindy. Nejdøív volal, ale kdy se pes
neobjevil, vydal se ho hledat. Jako kdyby ho to mocnì vábilo
ke Stránici, vydal se tedy nejdøív tím smìrem. U se blíil k jejímu
úpatí, kdy zaslechl štìkot svého psa. Šel dál a pak ho uvidìl, jak sedí
na zemi a neklidnì na nìco poòafává. Kdy došel a k psovi, uvidìl, co
ho tak zneklidnilo. Byl to modravý plamínek, jasnì plápolající do noci.
Chalupník si okamitì vzpomnìl na všechna vyprávìní, kterým nikdy
nevìøil. Øíkalo se, e kdo takový plamínek uvidí tøikrát po sobì, mùe se
tajného pokladu zmocnit. Vydal se tedy k tomu místu ještì po další dvì
noci, a kdy se plamínek pokadé objevil, byl chalupník rozhodnut.
Následujícího dne šel k tomu místu, které si dobøe zapamatoval,
a na místì plamínku uvidìl velkou hromadu zlatých penìz. Zmocnit se
jich však nebylo snadné. Hlídal je obrovský èerný chundelatý pes,
jakého v ivotì nevidìl. Vyslouilý voják došel a ke kupì zlata, chvíli
koukal po psovi – pes nic. Proto zaèal zlato hrnout do pøineseného pytle.
Pes ale zavrèel a zaèal zle štìkat, chalupník se tedy zarazil. Ale protoe
pes okamitì štìkat pøestal, pustil se chalupník zase do nabírání. Pes se
rozštìkal hlasitìji ne pøedtím, ale vyslouilec u beze strachu hrabal
dál, a to se mu málem stalo osudným. Pes vyskoèil a vrhl se na nìho,
jako by ho chtìl zardousit. Chalupník se nemínil dát, vdy to byl bývalý
voják, a proto se dal se psem do køíku. Asi by to pro nìj nedopadlo
dobøe, ale vtom zaèal borovský zvon vyzvánìt poledne – a pes
i s pokladem kamsi zmizel. Zbylo jen to zlato, které si chalupník staèil
nahrnout do pytle. Odnesl si ho bez nesnází domù a a do smrti il
šastnì a spokojenì, a nouzi u nikdy nepocítil. (podle Evy Koudelkové)

Bystré - kùò Viktor
V Bystrém nedaleko Dobrušky il chalupník Bohouš Pábl. Dílem
náhody se k nìmu po prusko-rakouských válkách dostal kùò, kterého
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pojmenoval Viktor. Hned první den pro nìho získal práci, mìl s ním
tahat døíví z lesa. Podle pohádky to práce jednoduchá nebyla. Døevaøi
ve stráni museli skákat jako kozy, tak tak se udreli na svahu. A tam
tahat s konìm? „Tak nevím, Viktorku, jestli je tohle k zvládnutí,“ váhal
Pábl a hladil koníka po šíji. Ten ale kýval hlavou, e ano, jako by rozumìl
tomu, co pán øíká. Koèí ani nemusel sahat po bièi, jen lehce pohodil
opratí a Viktor vyrazil. Ani se v krku nenapjal, kráèel si zlehka jak
panenka a obrovskou kládu za sebou vlekl, jako by to byla pouhá tøíska.
Kdy døevaøi aspoò trochu vyèistili svánici, nestaèili se divit. Kùò si
po stráni chodil jako horská ovce. Všichni nad tím kroutili hlavami.
Tam, kde se èlovìk sotva udrel, høebeèek šel, jako by byl se strání
srostlý. Chalupníkovi se rázem ilo lépe. Tehdy u také zaèali do hor
zajídìt formani se zboím a obèas potøebovali pomoci s pøípøeí.
Za krátký èas všichni formani vìdìli, e nejlepšího konì má právì Pábl.
S jinými koòmi se nekouše, je poslušný a síly má za celý pár. A tak
i v zimì, kdy se do lesa nemohlo pro hluboký sníh, mìli o ivobytí
postaráno. Jednou veèer se rozpoutala vánice. Vítr bièoval všechno, co
se mu postavilo do cesty. Sníh se vál a zaslepoval oèi kadému, kdo do té
psoty jen vykoukl. Bylo po pùlnoci, kdy zabouøil hrom. Viktor
v maštali divoce rál a bušil kopyty do stání, a to dunìlo celou
chalupou. Pábl vstal, e se pùjde podívat na konì, kdy v tom se ozvalo
prudké bušení na dveøe. „Koho to sem èerti nesou? V takovýmhle
neèase. To zas nìjaký forman urèitì nevyjel vèas a teï uvízl v té psotì,“
zabruèel Pábl. Zapálil svíci v lucernì, aby si na návštìvníka posvítil,
otevøel dveøe a zdìšenì couvl. Pøede dveømi stál mu v mysliveckém
obleèení. Zelený kabát mìl lemovaný krásnou koešinou, pán na první
kouknutí. Ale ty jeho oèi! To byly do èervena rozhavené uhlíky!
„Hej, koèí, slyšel jsem, e máš dobrého konì. Potøebuji zavézt
na Sendraský kopec. Dobøe ti zaplatím,“ øekl rázným hlasem cizinec.
Pøi posledních slovech zacinkal mìšcem s penìzi, a pak se zle
zachechtal. Pábl se šel obléci. Panímáma ho prosila, aby nikam nejezdil,
e je to sám ïábel a nìkde ho zatratí. On ji ale uklidòoval, e všechno
jistì dobøe dopadne. A pak, jezdí pro kadého, nemùe jen tak, pro nic
za nic, odmítnout.
Otevøel dveøe stáje a celý zkoprnìl. Jeho høebeèek, vdycky krásnì
hnìdý jak èerstvì vyloupnutý kaštánek, byl teï èerný jako uhel.
Z nozder mu šlehal oheò, jeho srst jiskøila a kopyty bil po neznámém
cizinci. Ale ten se jen smál a Viktorovi uhýbal. Pábl byl bledý jako stìna,
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kdy sahal po svém koni. Pod jeho rukou se Viktor uklidnil a nechal se
zapøáhnout. Jen ta èerná barva mu zùstala. „A jedeme domù!“ zavelel
cizinec a rozvalil se spokojenì v saních. V Bohoušovi by se v té chvíli
krve nedoøezal. Vdy pøímo pod Sendraským kopcem zaèíná údolí
Metuje, kterému se odpradávna øíká Peklo. Dost moná, e právì tam je
brána do pekel. Pøiškrceným hlasem pobídl konì a vyrazili. Vichøice v té
chvíli ještì zesílila, na krok nebylo vidìt, vítr a sníh fièely pøímo proti
nim. „To tedy bude pekelná jízda,“ povzdechl si Bohouš a pøitáhl si
koich. Míjeli právì kostel, a tak se koèí pokøioval. Koncem bièe udìlal
køí nad konìm, a pak, Bùh ví proè, udìlal stejný køí nad svým
cestujícím. V tom okamení se ozval strašlivý, pøímo dìsivý výkøik.
Bohouše cosi vymrštilo ze saní, chvíli letìl vzduchem, pak zapadl
do snìhu a ztratil vìdomí. Kdy se probral, svítalo. Nad sebou spatøil
neznámého dùstojníka ve starobylé uniformì, který mu pomáhal
ze závìje. Bohouš se vydìšenì rozhlíel kolem sebe. Bouøe se jako
zázrakem utišila, rozbité sánì leely sanicemi vzhùru, kolem potrhané
postroje, ale Viktor nikde. „Tak on si ten rohatý chudáèka mýho stejnì
vzal,“ hoøekoval nahlas. „Neboj se, pane, všechno je v poøádku,“ povídá
neznámý dùstojník. „Poèkejte, jakýpak já jsem pán. A vùbec nic není
v poøádku, ksakru, kdy ten satanáš odvlekl mýho Viktorka,“ zlobil se
Pábl. „Neodvlekl, mùj pane, protoe já jsem tvùj Viktor a ty jsi mùj
zachránce.“ Bohouš si hrcnul pøi tìch slovech zpátky do závìje
a vytøeštìnì hledìl na dùstojníka.
„Kdysi, a u je to hodnì dávno, jsem byl vysokým dùstojníkem armády
a pøiznávám, byl jsem pìkný neøád,“ zaèal vyprávìt dùstojník svùj
pøíbìh. „Trápil jsem lidi i konì. Nic mi nebylo svatého. Pak jsem byl
v jedné bitvì smrtelnì ranìn a dostal jsem se do pekla. Za ty mé høíchy to
vlastnì ani jinak dopadnout nemohlo. Nebudu ti líèit, jak strašnì jsem
trpìl. Pøálo mi však štìstí a díky neopatrnosti jednoho èerta se mi
podaøilo z pekla uniknout. Tím však mé høíchy smazány nebyly. Musel
jsem pykat dál. Mìl jsem pùvodnì slouit nìjakému tyranovi, abych si
sám uil, co jiným jsem tropil. Ale osud byl ke mnì laskavý a dopøál mi
tebe. Dìkuji ti, pane, za tvoji lidskost, lásku a pøátelství a hlavnì za mé
vysvobození dnes v noci. Èert, kterému jsem utekl, mì tuto noc koneènì
našel a chtìl mì pøivést zpìt do pekla. Málem se mu to podaøilo.
A penìz, které jsi nacházel ve stáji pod mými kopyty, se neboj. Ty jsou
tvoje, za tvé dobré zacházení. Jsou z mého dávného majetku, nad tìmi
peklo moc nemá. Kup si za nì nového konì a buï šastný. Sbohem.“
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Èeská Èermná - skøítek od zlaté skály
Pøed dávnými lety il na náchodském zámku rytíø povìstný nejen svým
bohatstvím, ale hlavnì svou lakotou. Pøestoe mìl v hradním sklepení
ohromné poklady, touil po stále vìtším a vìtším majetku. Jednou, bylo
to zveèera právì pøed svatojánskou nocí, zabloudil do chýše staøeny.
Lidé v okolí jí neøekli jinak ne Baba Vševìda. Ta rytíøi poradila, jak
získat veliký poklad z dobrošovské zlaté skály. Na cestu mu dala tøi
kvìty zlatého kapradí rozkvetlé právì této svatojánské noci. Poradila
mu i tajné zaøíkaní, které otevírá tvrdou skálu. Ale varovala ho, e ádný
z kvìtù kapradí nesmí ztratit. Rytíø celý dychtivý po dalším pokladu
spìchal domù, osedlal konì, naloil nádobu na poklad a vyrazil do noci.
Dobrošovská skála, vyènívající nad lesy, se pøed ním tyèila jako maják.
Dorazil k ní dobrou hodinu pøed pùlnocí. Sesedl a poslouchal, jestli
uslyší ukání permoníkù, které mìlo být znamením, e nastal pøíhodný
èas. Poslouchal dlouho, ale neslyšel nic. U se ho zaèínal zmocòovat
vztek, e ho staøena podvedla, kdy tìsnì pøed pùlnocí zaslechl bušení
kdesi hluboko ve skále. Uèinil vše, co mu Baba Vševìda poradila, a skála
se pøed ním otevøela. Uprostøed jeskynì prýštil zlatý pramen. Kolem
pramene a z nìho vytékajícího potoka pracovalo mnoho skøítkù. Byli
malincí, asi jako tøíleté dìti, vousy dosahovaly a ke kolenùm. Na sobì
èerné tìsné kalhoty, kazajky se širokým opaskem, na hlavách kapuce
a v rukách kahany, jako mívají havíøi. V druhé ruce dreli kladívka, ale
ta hned odloili, jakmile uvidìli rytíøe. Nevydali hlásku, jen oèi se jim
blýskaly, pozornì sledovali kadé hnutí rytíøe a èekali, co udìlá. Ten si
jich ale vùbec nevšímal. Spìchal pøímo k prameni. Svou nádobu naplnil
zlatem a po okraj. S velkým supìním ji vyvlekl pøed jeskyni a za svitu
mìsíce ji zvolna vyléval vedle skály. Ve støíbøitém mìsíèním svitu zlato
pomalu tuhlo. Skápla poslední kapka a rytíøi u nohou leela veliká
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hrouda zlata. Lakomec se radoval, e teï u bude bohatší ne sám èeský
kníe, a spìchal zpìt k prameni. Tam se naklonil, aby znovu nabral
tekutého zlata, ale vtom se stala hrozná vìc. Jeden kapraïový kvìt mu
vyklouzl z ruky a spadl rovnou do zlatého potùèku. V tom okamení se
ozval dìsivý chechtot, který otøásl celou skálou. Za smíchu a jásotu
skøítkù se skála s rachotem a skøípáním zavøela a pohøbila lakomce
navdy ve svém nitru. Druhý den po rozednìní našli døevaøi u skály
veliký kus zlata. Nikdo si ten zázrak svatojánské noci nedovedl vysvìtlit,
jen Baba Vševìda vìdìla, co se stalo. „Byl veliký lakomec a lakota ho
zahubila. Touil po zkáze jiných a sám si vlastní zkázu pøivodil,“ øekla
moudøe a tím to pro ni skonèilo. Od té doby se prý do skály
na Dobrošovì nikdo nedostal. A budete stát nad Èeskou Èermnou
u skály na kraji lesa, dobøe poslouchejte, jestli nìco uvnitø neuslyšíte.
Zlatý pramen tam prý tryská dodnes a nìkdy je slyšet jemné ukání
kladívek skøítkù ze zlaté skály.

Deštné v Orlických horách - Kaèenka
Pohádkovým patronem Deštného je vládkynì Orlických hor, princezna
Kaèenka. Mocná pohádková bytost, která se mùe zjevit v jakékoliv
podobì. Nejèastìji je v pohádkách popisována jako mladá dívka
v prostém ustrojení, nebo jako krásná paní v nádherných šatech –
skuteèná vládkynì. Do vínku jí byla dána veliká moc, kterou vyuívá
pro dobro svých hor a jejich obyvatel. Pokud u musí trestat, snaí se
spíše vychovávat, ne aby nìkomu opravdu ublíila. Princezna Kaèenka
je jednou z postav pohádek z Orlických hor. Nìkde se v pøíbìzích zjevuje
pouze krátce, jen co by poradila, a dál u obyèejné lidièky nechává, a se
o své štìstí postarají vlastním pøièinìním. Jindy pomùe v neštìstí,
tøebas i za pomoci dalších pohádkových postavièek našich hor.
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Vystupuje tedy jako skuteèný genius loci – ochranný duch místa. Je
zajímavé, e i kdy v pohádkách døívìjších nìmeckých obyvatel není
uvádìna pøímo princezna Kaèenka, nacházíme i v tìchto textech
vládkyni hor a lesù jako napø. mocnou lesní enu – Waldfrau nebo
tajemnou enu – Hummelfrau. Našim horám prostì vdycky vládla
„enská“. O jejím pùvodu je uvádìno nìkolik pohádkových pøíbìhù.
Nejstarší podobou je dozajista divadelní hra Aloise Jiráska „Pan
Johanes“ (i kdy poprvé je literárnì zachycena v „Babièce“ Boeny
Nìmcové ve vyprávìní krkonošské báby koøenáøky). A. Jirásek ji
pøedstavuje jako princeznu prchající pøed panem Johanesem,
tzn. Krakonošem. Václav Šplíchal v knize „Kaèenka z Orlických hor“
vyuil jiné povìsti, kde Kaèenka pochází z prosté chaloupky uhlíøe
a z vùle zvíøátek se stává jejich vládkyní. Josef Lukášek ve své sbírce
pohádek z Orlických hor, obdobnì jako A. Jirásek, pøedstavuje Kaèenku
jako dceru èeského krále prchající pøed nechtìnými enichy.
Po pøekonání mnoha pøekáek spolkne Kaèenka v kouzelné noci právì
vykvetlý kvìt zlatého kapradí, stává se tak nesmrtelnou a pohádkové
bytosti ji pøijímají jako vládkyni Orlických hor, v pohádkovém i reálném
svìtì Princezna Kaèenka je krásná mladá ena, s dlouhými, témìø
zlatými vlasy, do které se dokonce zamiloval sám krkonošský vládce
Krakonoš. Tehdy jí prý nabídl sòatek, ale ona ho odmítla. Ne hned, a po
èase. Byl u ní na pár dní na návštìvì coby její host. A tehdy zjistila, e on
u je to obèas nejen starý mrzout, ale e je i z tìch, co tuze neradi slyší
jiný názor. Takhle by spolu nemohli vládnout. To by nedìlalo dobrotu.
Rozhodla se tedy jeho nabídku odmítnout. Chtìla mu to tenkrát nìjak
rozumnì vysvìtlit, ale znáte to, muskej. Hroznì se urazil a se vztekem
odešel domù. Pøitom nièil všechno, co mu pøišlo do cesty. Zùstaly za ním
rozbité domy, lesní polomy i rozvodnìné horské potoky. Ale po èase si
všechno rozváil a pochopil, e Kaèenka je nejen krásná, ale i moudrá.
Urèitì je lepší být dobrými pøáteli ne hádajícími se maneli. Tak tedy
chodí Krakonoš do Orlických hor navštìvovat svou „milou“, øeknìme
radìji pøítelkyni, a spolu se radí, jak vychovávat tu lidskou èeládku, aby
horám, pøírodì a nezøídka i sama sobì neškodila.
Kde Kaèenku najdeme
Podle povìstí má Kaèenka své sídlo ve Vrchmezí, ale zjevit se mùe
na kterémkoli místì hor. Mnoho èasu prý také tráví ve své zahrádce,
kterou pro ni postavil Krakonoš a pøenesl sem mnoho krásných kvìtù
ze svých hor. V okolí Hronova a Èerveného Kostelce se vypráví, e prý
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byla ukryta nìkde na Boru (Polsko – Góry Stolowe), a protoe do ní
pøinášel i kameny z Krkonoš, jsou tam dodnes skalní bludištì. Ale podle
místních pohádek a povìstí byla Kaèenèina zahrádka na louce hned
vedle pralesa Bukaèka. Proto tu prý dodnes rostou vzácné chránìné
rostliny. Nechceme-li Kaèenku rozzlobit, nebudeme je trhat. Staèí, kdy
se pokocháme jejich krásou na louce, a chceme-li je nìkomu pøece
jenom ukázat, pouijme radìji fotoaparát nebo kameru.

Dobøany - rytíø Drslavic
Na západ od Dobøan, hned za autokrosovým závodištìm, jsou ukryty
zbytky kdysi mohutného dobøanského hradu. Dnes je celá plocha
zarostlá lesním porostem, zøetelnì vidíme pouze zbytky paláce
a nìkterých hradeb. Teprve po pøekonání hradního pøíkopu a
pozornìjším hledání najdete bývalou studnu a prùchody v hradbách,
které oddìlovaly jednotlivá nádvoøí. Pøed nìkolika lety, díky polomu,
byl les vytìen a pøed zraky všech tehdejších návštìvníkù se zjevila
obrovská rozloha hradu. Nìkteøí historici tehdy dokonce vyslovili
otázku, proè asi bylo zde, uprostøed hor, vystavìno tak mohutné
opevnìní. Hrad zøejmì patøil rodu Drslavicù, pravdìpodobnì nepatøil
k systému obranných královských hradù, a tak se nabízejí další
monosti vyuití. Rodové sídlo, ochrana rýovníkù zlata, èi nocleištì
kupeckých karavan putujících po obchodní stezce podél Zlatého
potoka, její zbytky jsou dodnes na nìkterých místech patrné. A moná
všechno dohromady. Poèátky hradu jsou kladeny nìkdy do 12. století,
ale jeho rozpad mùeme datovat dosti pøesnì. Roku 1738 byl v Dobøanech dokonèen kostel sv. Mikuláše a podle zápisù v kronikách byl
na jeho stavbu pouit materiál právì ze zdiva, tehdy ji dávno pustého,
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dobøanského hradu. Udret v klidu a bojové pohotovosti poèetnou
posádku, která byla nutná pro ochranu hradu, urèitì vyadovalo
znaènou pøísnost velitelù i pánù samotných. Jeden rytíø z rodu
Drslavicù byl svou pøísností, ba a krutostí tak proslulý, e se o nìm
vypravuje následující povìst. Byl zlý na svou posádku i poddané
a za svou krutost byl po smrti po zásluze potrestán. Jeho duše nenalezla
pokoje. V rùzných podobách bloudila hradem i jeho podzemím a hlídala
poklady, které Drslavic za svého ivota nashromádil. Jednou se
zjevoval jeho duch jako rytíø v plné zbroji, podruhé jej spatøili jako
ohnivého psa, jiní tvrdili, e opuštìným hradem bloudí vetchý staøec.
Léta ubíhala, hrad pustl a mezi zbylými ruinami pásli pasáèci dobytek.
Mezi kluky z chaloupek byl i chudý sirotek Matìj. Po smrti svých rodièù
il u sedláka a pásl jeho dobytek. Hospodáø byl starý mrzout, na všechny
v okolí byl zlý a neurvalý. A ke všemu byl hroznì lakotný. Ještì štìstí, e
na statku ila i jeho sestra, alespoò ta byla na Matìje hodná. Právì dnes
od ní dostal nové døeváky. Chlapec byl rád, e v podzimních plískanicích
nebude chodit bos, a pyšnì si v nich vyšlapoval. To se ví, e novotou
svítící døeváky vyvolaly zájem ostatních pasáèkù. Neli se Matìj nadál,
povalili jej, zuli a u létaly døeváky vzduchem. Ale staèil jeden nešikovný
hod a botka zmizela v bývalé hradní studni. Všichni stáli jako zaøezaní.
Tohle nechtìli. Vdy ani jejich domovy neoplývaly bohatstvím a dobøe
si uvìdomovali, co to pro Matìje znamená. Ne se ale nadáli, vyletìl
døevák ze studny. Dopadl na zem a vykutálely se z nìho zlaté mince.
Pro kadého tak akorát jeden zlaák. To bylo radosti. Nejvíce se však
radoval Matìj. Mìl døevák a ještì k tomu zlaák. U chtìl hnát domù, ale
starostùv Pepík ho zastavil. A to zkusí ještì jednou, tøeba budou mít
zlaáky dva. Matìj nechtìl, ale pøidali se i ostatní pasáèci. Chvíli ho
pøemlouvali, a si nakonec døevák sundal a pustil do díry. Smutnì se
díval, jak mizí v tmavé hlubinì bývalé studny, a pak èekal, a se døevák
opìt objeví. Chlapci sedìli kolem a èekali s ním. Dlouho a marnì.
Pomalu se šeøilo, nìkteøí u museli hnát domù. Matìjíèek se najednou
rozhodl, e si pro døevák dojde. Opatrnì zaèal sestupovat dolù
do studny.
Dávní budovatelé hradu vylámali studnu ve skále s èetnými výstupky
a po tìch se hoch dostal šastnì dolù. Zapálil smolnou vìtev, kterou si
vzal s sebou, a rozhlíel se, kde je døevák. Najednou, kde se vzal, tu se
vzal, objevil se vedle nìho staøeèek. „Hledáš døevák, co?“ vybafl
na chlapce. „Bylo ti snad málo, co jsem ti poslal?“ „To ne,“ vyhrkl ze sebe
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pasáèek a vyprávìl dìdeèkovi, jak se rozdìlili a proè letìl døevák znovu
do studny. „Kdy je tomu tak, tak pojï se mnou.“ Staøeèek jej vzal
za ruku a vstoupil s ním do úzké chodbièky. Po pár krocích vešli do malé
místnosti plné pokladù. Na hromadì penìz leel jeho døevák. Matìjíèek
na nic neèekal, bìel k hromadì, popadl botku a šup s ní za kazajku.
Staøeèek mu navíc naplnil mošnièku penìzi a drahými kameny. „A to ti
povídám, to je tvoje. Co dáš, to dáš. Ale kdyby ti chtìl sedlák cokoli vzít,
hned se mu peníze promìní v hlínu a drahokamy v obyèejné kamení.“
Pak staøeèek Matìjovi zakrouil pøed oèima rukou a chlapec stál v miku
nahoøe u studny. Všichni u byli pryè, jen ševcùv Toník na nìho èekal.
Drel v ruce druhý døevák a hlídal, aby se sedlákùv dobytek nerozutekl.
Celý se podìsil, kdy se Matìj tak zèista jasna objevil. „Dìkuju ti, Tondo,
es na mì èekal. Na, tady máš za hlídání, a ti táta ušije poøádný koený
boty,“ s tìmi slovy nasypal Toníkovi hrst zlaákù do kapsy. „A pojï, u
tak doeneme domù za úplný tmy.“ Doma bylo pozdviení. Sedlák
nechtìl vìøit vlastním uším, kdy slyšel o obrovském pokladu
v podzemí. Hned chtìl chlapci všechno vzít, ale ten jej vèas varoval.
Hospodáø však pøesto nevìøil. Sáhl na jeden zlaák a nic se nedìlo. Vzal
jej do ruky a nic. „Vidíš, ten starý blázen tì ošidil,“ zasmál se a strèil
peníz do kapsy. V tom okamení ji mìl plnou mazlavé jílovité hlíny.
Sedlák nadával, ale sestra se mu smála. „Vidíš, bratøíèku, to jsou peníze
Matìjíèkovy. Neboj se, Matìji, nikdo ti je nevezme. Pùjdeš za nì do škol,
aby ses nemusel plahoèit tady po tìch kameniskách jako my,“ øíkala
selka a hladila chlapce po vlasech. Sedlákovi to ale nedalo pokoje. Druhý
den veèer si ten hamoun nachystal louèe a dlouhý provaz a chlapec ho
chtì nechtì musel zavést ke studni uprostøed trosek hradu. Sedlák si
sundal vysokou koenou holínku a hodil ji do studny. V miku letìla
bota nahoru a ze studny se ozval hlas: „Nech toho! Máš svého dost.“
Hospodáø prohlíel botu, vyklepával ji, ale nic nevypadlo. Duch
podzemí mu vrátil botu prázdnou. To sedláka rozzlobilo. Uvázal provaz
ke stromu, zapálil louè a sestupoval dolù do studny. Matìj se za ním
díval. Vidìl, jak slezl a na dno, rozhlíel se a hledal chodbièku.
Najednou svìtlo zmizelo a nastala èernoèerná tma. Do noèního ticha se
ozval dìsivý chechtot. Chlapec se strachy pøikrèil. Kdy strašlivý smích
utichl, rozzáøilo se vedle chlapce jasné svìtlo. Uprostøed svìtla stál
staøeèek a podával Matìjovi prsten. „Na, Matìjíèku, vezmi si ho. To je
prsten starobylého rodu Drslavicù a ty si jej plným právem zaslouíš.
Vèera jsi mne svou skromností vysvobodil z prokletí. A dnes tvùj pán
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nastoupil na mé místo. Teï bude poklady našeho rodu hlídat on. Tak
dlouho, dokud se nenajde nìkdo stejnì tak skromný, jako jsi byl ty, aby
ho vysvobodil. Vìøím, e prsten ti pøinese štìstí.“ Tìký zlatý krouek
sklouzl chlapci do dlanì. Staøeèek se poznenáhlu promìnil ve statného
rytíøe v plné zbroji. V této pravé podobì se dávný pán z rodu Drslavicù
zaèal pomalu vytrácet, a z nìho zùstal pouze jemný mlhavý opar zvolna
stoupající k obloze.

Dobré - vodník
Vodníci, èili hastrmani sladkovodní, jsou ryze èeskou pohádkovou
specialitou. V pohádkách z jiných zemí jsou vzpomínáni moøští carové,
jezerní královny, ale kdy chcete cizinci vysvìtlit povìst èi pohádkový
pøíbìh o vodnících z našich øek a potokù, neví, o èem je øeè. Prostì
takováto pohádková bytost jinde známa není. Mùeme tedy øíci, e obec
Dobré má jako svého patrona svìtovou raritu, pøestoe, a to musíme
pøiznat, v èeských zemích má svého vodníka kdejaká loue. Vìtšinou to
bývali bytosti potmìšilé a zlomyslné. Nìkteøí z nich nevynechali
jedinou pøíleitost k pozlobení èi potrápení obyèejných suchozemcù.
Samozøejmì lidé jim opláceli stejnou mincí, a tak mezi lidmi a vodníky
vládlo soustavné napìtí. Ke cti a chvále vodníkù je však tøeba pøiznat, e
v pøeváné vìtšinì byli pøísnì spravedliví. Výjimkou ve vzájemných
vztazích byli lidé ijící u vody nebo ti, jejich zamìstnání souviselo
s vodou. Mlynáøi, pilaøi, voraøi nebo rybáøi, ti všichni se snaili být
s vodníky zadobøe a mnohdy mezi nimi vznikala pøátelství, èi si
navzájem pomáhali. Také v Orlických horách bychom našli celou øadu
vodníkù, ale jako patrona si jej zvolila obec Dobré, take vypravujme, co
se vypráví o doberském vodníkovi. Ve Zlatém potoce poblí Aldorfova
mlýna u Dobrého sídlil vodník. V obci o nìm všichni tvrdili, e je to
poouchlík, e nikomu nic dobrého neudìlá. Ale tak úplnì to pravda
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nebyla. Pøedevším nikdy nikoho neutopil a s mlynáøskými byl ten
nejlepší kamarád. Èasto docházel do mlýna, donášel tam ryby
a vdycky jen poprosil panímámu, aby mu pár rybièek pìknì do zlatova
upekla. Býval tam èastým hostem a klábosil s panem otcem a èeledí.
Obèas vyprávìl i tak veselé historky, a chasu smíchy bøicho bolelo. Mìli
bychom na nìj prozradit i jeho slabost. Mohl se utlouci po mlynáøèiných
buchtách. Jinak to byl stydlivka. Kdykoliv zavítal do mlýna nìkdo cizí,
ani se neukázal. V jednom však doberští mìli pravdu, a to v tom, e je to
pìkná podšívka. Co se tenhle dareba navyvádìl šelmovských kouskù
a lumpáren. Své o tom vìdìl i èeledín ze statku, Václav. Pøijel takhle
jednou v podveèer do mlýna pro dva pytle èerstvì semleté mouky.
Panímáma právì chystala k veèeøi a milého Václava pozvala spolu
s ostatními ke stolu. Václavovi chutnalo a u dobrého jídla a pití se zdrel
a do setmìní. Dobré jídlo a hlavnì buchty vonìly a ven a náš hastrman
u mìl na Václava zlost, co e se tam tak dlouho motá. Byla u
èernoèerná tma, kdy èeledín naloil pytle na trakaø a vyjel. Od mlýna
k Dobrému je to pìknì do kopce. Aby se Václavovi lépe jelo, táhl trakaø
za sebou. Popruh mezi nosidly si hodil pøes rameno a pøes prsa a s chutí
vyrazil ke vsi. Zpoèátku se mu šlo dobøe. Po dobré veèeøi mìl plno síly,
a tak si zvesela pohvizdoval. Kdy ale pøejídìl most pøes potok, trakaø
náhle ztìkl. Václav se otoèil, ale nevidìl, e by na trakaøi nìco pøibylo.
A tak namáhavì supìl do kopce. U se tìšil na rovinku, ale ani tam se mu
nejelo lépe, spíš hùøe. Trakaø byl stále tìší a tìší. S vypìtím všech sil,
celý zchvácený, dojel do statku. Ledva však projel branou, byl najednou
trakaø lehounký jako pírko. Všechna tíha byla tatam. Utahaný Václav
sedl na zápraí a utíral si zpocené èelo. A v noèním tichu najednou
uslyšel zlomyslný smích, který se vzdaloval od statku a vracel se zpìt
k mlýnu. Èeledínovi došlo, e si z nìj hastrmánek pìknì vystøelil, ale byl
rád, e mu neprovedl nic horšího. Od té doby však z mlýna vdycky
pospíchal, aby byl za svìtla doma.
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Chlístov - skøítek lískuták
Všichni skøítci lískutáci pocházejí z lesa Halína, co se rozkládá u Bìstvin.
U je tomu dávno, co tam ili spolu s dalšími pohádkovými bytostmi.
Ale protoe to jsou malí neposedové a nìkterá strašidla chtìla mít svùj
klid, docházelo èasto k hádkám. Kdy si lískutáci zaèali hrát nebo tropit
ty své drobné neplechy, tak jako to dìlají malí kluci, kadý je hned
okøikoval. A kdy u na nì zaèal bruèet i starý vodník, který si jinak
nikoho nevšímal, rozhodli se nìkteøí skøítci, e radìji odejdou nìkam
jinam. Starým lískutákùm se nechtìlo, oni e zùstanou v lískových
keøích na kraji lesa, ale mladí se chtìli odstìhovat. Vylezli na vršky
smrkù a rozhlíeli se, kam by se mìli vydat. Nejvíce se jim zamlouvaly
hory na obzoru. Jedné mìsíèné noci se tedy rozlouèili s Halínem a vydali
se na cestu. V lese bylo najednou podivné, a bolestivé ticho. Halas
lískutákù bylo slyšet u jen v krátkých okamicích, kdy vítr pøivál
útrky jejich povídání. Hory na obzoru, to byl krásný cíl. Ale to víte,
lískuták je malièký, o nìco vìtší ne lískový oøíšek. Skøítci šli celou noc,
noièky u je bolely, ale horské lesy byly stále v nedohlednu. Najednou
se pøed nimi objevilo rozsáhlé lískoví. Skøítci houštinu opatrnì
prozkoumali, jestli v ní u náhodou neijí jiné bytosti. Ale nikde nikdo.
Jen ptáci létali ve vzduchu a ve vìtvích si hrály veverky. Tady zùstaneme,
rozhodli se najednou skøítci. Z vršku nejvyššího keøe se rozhlíeli
po okolí. Všude byl klid, jen z komínù chaloupek stojících opodál
stoupal k obloze dým, jak hospodynì zrána zatopily. e se osada
jmenuje Lískov a lidé ji pozdìji pøejmenují na Chlístov, to skøítky pranic
nezajímalo. Lidí se nebáli, pøed nimi se vdy dokázali ukrýt. A tak tedy
zùstali. Všichni se na svých malinkých noièkách rozebìhli po houštinì
a kadý obsadil nìjaký ten keø. V koøenech si zakrátko postavili malinké
domeèky. Druhý veèer se sešli u domeèku toho nejstaršího, jediného
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starého lískutáka, který se vydal na cestu s nimi. Starý skøítek k nim
promluvil velice vánì. „Našli jsme si nový domov, nikdo nás
neokøikuje v našich hrách, ale musíme si své sídlo hlídat, aby nám ho
nìkdo jiný nenièil. Kadého hejkala, kadièkou vílu èi bludièku musíme
vyhnat. Ne, e by nám vadili, ale za èas by za nimi pøišli další a tìm
bychom zase vadili my. V lískoví si udrujte poøádek, kadý si hleïte
svého keøe, a dobøe prospívá a všem se nám dobøe povede. Keøù je zde
spousta, nikdo se nemusí s nikým škorpit a mùeme zde ít v pokoji
a míru.“ Tak se také stalo. Lidé z blízkých chaloupek si brzy všimli, e
lísky, které pøedtím bùhví proè chøadly, najednou zkrásnìly a byly plné
oøíškù. Jednoho dne však pøišla pøedzvìst pohromy. Nejmenší
lískutáèek sedìl na vìtvièce na kraji lískoví a vyhøíval se v paprscích
podzimního sluníèka. Pod ním dìti sbíraly spadané oøíšky a bavily se.
A tu jedna holèièka zaèal vyprávìt, co prý øíkal její tatínek. e vrchnost
chce všechno lískoví vykácet, koøeny vypálit a rozšíøit tady svá pole. To
byla rána. Lískutáèek honem rozhoupal vìtvièku a hup, hop, jako
veveøièka pøeskakoval a ke keøi, kde il starý skøítek. Ten ho pozornì
vyslechl a hned poprosil kosa, který hnízdil v jeho keøi, aby všechny
lískutáky obletìl a svolal k nìmu. Za krátkou chvíli se všichni sebìhli.
Malý lískutáèek vyprávìl, co slyšel. Nastalo velké zdìšení, e se budou
muset zase stìhovat. Ale starý skøítek je zarazil. Tentokrát se nikam
nepùjde, bude se bojovat. A nauèil skøítky kouzlo, se kterým dokáou
roztøískat kadé mrtvé døevo na padr. Den pohromy skuteènì pøišel.
K houštinì pøijel povoz se sedláky a chalupníky. V rukách pily, sekery,
krumpáèe. S nimi pøijel dráb, aby dohlíel na robotníky. Starý sedlák
keøe prohlédl a litoval, e se má takové krásné lískoví nièit. Dráb jej však
okøikl, e tady není od toho, aby rozumoval, ale dìlal, a napøáhl
rákosku. Ta se mu ale v ten okamik rozsypala v ruce na tøísky. To
na drába skoèil malý lískutáèek. A u se pøidali i ostatní. Násady, rámy
pil, døeváky, ba i vùz, všechno se bìhem chvilky mìnilo na tøísky.
Robotníci zaèali zdìšenì utíkat, e tam straší. Dráb na nì køièel, a se
koukají vrátit, nebo e jim dá vysázet pìtadvacet, ale vtom se mu
rozsypalo døevìné pouzdro na šavli a cítil, jak mu pod nohama mizí
døevìné podpatky bot. Nechal všeho hulákání a se strachem utekl také.
Pan vrchní se na drába zle oboøil, co e je to za nesmysl, a e zítra se musí
vše napravit. Ale nenapravilo se nic. Pan vrchní pøijel, postavil se
k houštince a velkopansky se opøel o svou hùlku. V ten moment se
porouèel nosem do bláta, protoe hùlka mu zmizela pod rukou. Pak u
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se jenom zdìšenì díval, jak se mu pøed oèima rozpadá koèár. Nikoho
nikde nevidìl, a pøesto se všechno, co bylo ze døeva, rázem mìnilo
na tøísky. Hromada tøísek, koené sedaèky a kusy eleza pøipomínaly,
e tady ještì pøed chvílí stál panský koèár. Velmi rychle se pan vrchní
vyhrabal na vlastní nohy a upaloval od lískoví pryè. Za ním se neslo
posmìšné chichotání skøítkù. Lískoví zùstalo stát. Nikdo si u na nì
netroufal sáhnout. A lískutáci? Ti urèitì ijí v okolí Chlístova dodnes.
Jen se dobøe podívejte, jaká je tu krásná èistá pøíroda.

Janov - vodnice
Do janovské hospody èasto chodívaly dvì krásné dívky. Pøestoe byly
u muziky èastými hosty, místní o nich mnoho nevìdìli. Chlapci
i dìvèata je znali od vidìní a také se o nich vìdìlo, e jsou to výborné
taneènice, v kole lehounké jako pírko. Ze kterého stavení však
pocházejí, to nikdo nevìdìl. Pozornosti však neušlo, e pøed pùlnocí
vdycky odešly. Asi mají pøísného pantatínka, domnívala se chasa,
a jsou asi z nìjaké samoty kolem Bystrého, Bohdašína nebo Snìného.
Kdy se nìkterý z mládencù vyptával, vdycky ho se smíchem odbyly, e
kdo se moc ptá, moc se dozví. Do té mladší se zamiloval rychtáøovic
synek Jirka. O posvícení s ní protancoval celý veèer. Kdy se pøed
pùlnocí obì panenky zvedaly k odchodu, nabídl se, e je doprovodí.
Starší se to moc nezamlouvalo, ale mladší se Jíra líbil, tak jeho nabídku
pøijala. Mládenec byl zvìdav, kam ho obì krasavice dovedou. Jaké však
bylo jeho pøekvapení, kdy zjistil, e stojí u Panského rybníka a jeho
taneènice se pøiznala, e jsou vodnice, vodníkovy dcery. Jirka chtìl
honem utéci, ale vodnice ho pøemluvila, a se jde podívat k nim
pod vodu. Jiøí si vše prohlédl a byl mile pøekvapen, jak je všude pod
vodou èisto a obydlí jeho taneènic útulnì zaøízeno. Ne ho však vodnice
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pustily na zem, musel pøislíbit, e nikdy neprozradí, kde byl a jaký je
pùvod obou dívek. „Kdybys nás prozradil, zle se ti povede.“ Jiøík se
vrátil zpátky do hospody. Všichni honem vyzvídali, co jsou ty dvì zaè a
odkud jsou? Ale Jirka mlèel, vymlouval se, e dal slovo, e nic nesmí
prozradit. Jedna z dívek nakonec prohodila: „Jen ho nechte, stejnì jsou
to nìjaké pobìhlice.“ To Jirku dopálilo, chtìl svou taneènici obhájit … a
podøekl se. Kdy obì krasavice pøišly na pøíští zábavu, všichni na nì
zaèali pokøikovat, a si táhnou do rybníka, e je v hospodì nechtìjí. Obì
vodnice se smutnì podívaly po Jirkovi a zmizely. Tichem se nesl smutný
hlas té mladší: „Proè jsi nesplnil, cos slíbil!“ Jíra stál bledý jako stìna.
Všichni ho varovali, jen a se vyhýbá Panskému rybníku, aby se mu
vodnice nepomstily. Pár dní se rybníku opravdu vyhýbal. Pøišly však
nì. Jiøík celý den pracoval na slunci a k veèeru se chtìl svlait. Nešel
k rybníku, jen k potoku, co do nìho pøitékal. e si opláchne ruce a
omyje oblièej. Jen ale ponoøil ruce, cítil, jak ho za nì nìco popadlo
a táhne ho to do potoka, a potom do rybníka, a hloub a hloub
do hlubiny, kde ho vodnice utopily. Starý vodník zavøel jeho dušièku
do hrníèku pod poklièku a jeho bezduché tìlo se k veèeru našlo u hráze
rybníka. Všichni vìdìli, e to byl trest za porušení slibu a prozrazení
obou krásných vodníkových dcer. Ty se v Janovì u víckrát neukázaly.

Kounov - hejkal
Obec Kounov vznikla na soutoku Zlatého a Hluckého potoka.Rozkládá
se v rozkošném údolí, ne nadarmo se jedna èást obce nazývá Kounov –
Rozkoš. Zlatý potok, pøitékající od severu èástí Doly, si za tisíciletí
vytvoøil hluboké údolí, obklopené strmými stránìmi, obèas zúené
skalními bloky. Staleté smrky a buky dodávají údolí velebnou
majestátnost. Kdy se ale podle potoka rozbìhne poøádný vítr, celé
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údolí se rozhuèí, jako kdyby se jím øítil rychlík. Není proto divu, e se
v takovém koutì, sahajícím a po dobøanský hrad, usadil hejkal. Jaký
byl? Tìko øíct. Podle jedné povìsti byl zlý a trápil lidi, èasto je bil do zad
mohutným zobákem. Vypadal prý jako velký pták – mohutný zoban
a netopýøí køídla. Druhá povìst, zaznamenaná pozdìji v pohádkách,
pøedstavuje hejkala jako stvoøení obleèené do dlouhé košile èi mlného
pláštì, s velikou hlavou a obrovskými ústy. Tenhle hejkal vùbec nebyl
zlý, spíš to byl takový malý popleta, ale lidem neublíil, jen je tak trochu
vydìsil, aby se neøeklo. A právì tohohle hejkálka nám vymalovala paní
malíøka jako pohádkového patrona obce Kounov. Poslechnìte si, jak
tohle strašidlo dokázalo pomoci lidem v nouzi. Tehdy vévodil celému
kraji mohutný dobøanský hrad. Pán z Drslavicù, který byl jeho
majitelem, potøeboval k ostraze hradu i obchodní stezky pod ním
poèetnou posádku. Mezi tìmi, kdo slouili na hradì, se objevil i mladý
zemanský synek a z Borohrádku jménem Jaroslav. Tomu se jednou
podaøilo hejkala vysvobodit ze zlé pasti. Tenhle popleta se toti schoval
pøed bouøkou do kmene duté lípy. Prudký vítr však lípu strhl a zrovínka
tak nešastnì, e otvor byl pøimáèknutý k zemi. Hejkal volal o pomoc a
jeho hlas zaslechl právì Jaroslav. Podaøilo se mu tehdy kmen lípy
pootoèit tak, e se strašidlo vysoukalo ven. Panoš rozdìlal oheò, aby se
prochladlý hejkal ohøál, a ten mu zase na oplátku slíbil pomoc. Mladý
zeman podìkoval, v duchu si však myslel, e toho nebude tøeba. Ale to se
tedy velice mýlil. Hrad vyuívaly k pøenocování kupecké karavany,
pohybující se po obchodní stezce. Sem tam se mezi poctivé kupce
zamíchali i loupeiví rytíøi se svými kumpány. Shodou náhody jeden
takový darebák pøepadl a vykradl tvrz, na kterou se pøivdala
Jaroslavova sestra Marie. Samotnou Marii zajal, a protoe byla krásná,
chtìl ji dopravit do Krakova a tam prodat kupcùm z východních zemí
do otroctví. Øízením osudu se však tenhle lotr s celou svou povedenou
kupeckou karavanou zastavil na nocleh právì na dobøanském hradì.
Jen díky své zvìdavosti zjistil Jaroslav, e vzácný poklad, hlídaný
ve zvláštním voze, je jeho sestra. Za pomoci nìkolika vìrných muù
z posádky se mu podaøilo sestru v noci vysvobodit a z hradu s ní
uprchnout. Kdy lupièi zjistili, e cenná koøist je pryè, vydali se
za uprchlicí do tmy, s nadìjí, e ji brzy dostihnou. Ale chyba lávky. Právì
tehdy poprosil Jaroslav hejkala o pomoc a ten s velikou chutí a
poouchlou radostí prohánìl ty darebáky a do rána po stráních,
ostruiním i mokøinami. Vìrnì napodoboval hlas mladé eny a ozýval
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se tu z jedné, tu z druhé strany údolí. Mezitím jeho chránìnci, Jaroslav i
Marie, šastnì ujeli. Za svítání se setkali nejen s Mariiným manelem,
ale i s královskými jezdci, kteøí loupeivé rytíøe pronásledovali.
Bez obav se Jaroslav i Marie opìt vrátili na hrad a rádi se stali svìdky
zajetí celé loupeivé hordy. A rytíø Jan, pøezdívaný Èerný Janek, skonèil
tam, kde den pøedtím byla jeho zajatkynì. Svázaný v kleci na zvláštním
voze. A hejkal? Ten z toho mìl obrovskou radost a vyvádìl tak, jak ho
ještì nikdo neslyšel. Pøešla léta, z dobøanského hradu zùstaly trosky
a hromady kamení a spolu se zbytky kupecké stezky podél potoka
pøipomínají zašlou slávu hradu. A náš hejkal? Nebojte se, ten tu urèitì
nìkde v údolí je. Jen si poèkejte, a se rozfouká poøádný vítr. Hned ho
uslyšíte. Nebo na nìho v údolí zkuste zavolat. Moná vám odpoví. Nebo
e by to byla ozvìna? Kdo ví. (volnì podle pohádky „Hejkal
od dobøanského hradu“ – Pohádky z Orlických hor II.)

Nový Hrádek - Frymbulín
Nedaleko Nového Hrádku, na výrazném ostrohu, se rozkládají zbytky
hradu Frymburku. Poprvé je pøipomínán ke dni 11.6.1354, kdy Matyáš
z Frymburka prezentoval ke kostelu v Olešnici knìze Martina. Ovšem
o pùvodu samotného hradu se dochovala zajímavá povìst. Hrad
Frymburk prý zaloila jakási neznámá kníecí dcera. Zamilovala se
do mladého sluebníka, a protoe rodièe jí nedali souhlas ke svatbì,
sebrala svých pìt švestek, tedy pøesnìji øeèeno zlato a cennosti pánù
rodièù, a se svým milým a nìkolika lidmi odešla do krajiny u dnešního
Nového Hrádku. Tam nechali postavit hrad. Na práci najímali
øemeslníky ze širokého okolí. Protoe však mìli obavy, e dìlníci
prozradí jejich místo pobytu, rozhodli se je zahubit. Po dokonèení
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stavby pøicházeli pracovníci jeden po druhém do místnosti pod vìí,
kde se mìla vyplácet odmìna, a druhými dveømi mìli vycházet. Ale
nikdo ji nikdy nevyšel. Postupnì se všichni propadli padacími dveømi
do hladomorny, kde zahynuli. Jejich duše se zaèaly zjevovat v okolí
hradu jako podivní skøítkové. Velcí asi jako permoníci, i podobnì
obleèeni, jen s tím rozdílem, e oproti permoníkùm mají výraznì velký
nos, ba pøímo fròák a na rukou pouze ètyøi prsty. Samozøejmì, e si jich
„novohrádouští“ brzy všimli a zjistili o nich celou øadu dùleitých
informací. Pøedevším, e jsou velice spravedliví. Hodným lidem
neublíí, ale lumpùm a neøádùm dovedou udìlat peklo na zemi. Protoe
se vìtšinou jedná o bývalé øemeslníky, nedovedou zahálet. Stále musí
nìco dìlat a navíc jsou velmi zruèní. Dovedou tkalcovat, hravì podrazí
boty, nìkteøí dokonce pamatují ještì tavbu eleza v údolí Olešenky
a urèitì to dovedou dodnes. Zruènì vyøezávají, tøeba celý betlém, klidnì
zmáknou i lye (dokonce na nich i jezdí: viz obecní zápis ze dne 27. 4.
1938, kdy byl spatøen ivý frymbulín, jak sjídí na vlastnoruènì
vyrobených lyích Velkou Panskou šusem), a kdy zrovínka nemají co
na práci, vyøezávají slavné hrádouské vaøeèky. Za svou práci nechtìjí
ádnou odmìnu, radìji si dají nìco dobrého k jídlu. Jak tvrdí místní
odborníci, milují krajové speciality – kyselo, Pavlišov, hubník,
peciválky, chlupaèky s houbama, políuku Couraèku a oukrop. Po jídle
jsou však prý lehce zranitelní, protoe upadají do klidového stádia (tzv.
poobìdového komatu). Protoe jim však obèané Nového Hrádku vdìèí
za mnohé, pøísnì je støeí pøed cizími a nedovolí, aby bylo frymbulínùm
jakýmkoli zpùsobem ublíeno. Z rozsáhlého materiálu, který
novohrádouští písmáci o frymbulínech (odbornì Frymbulinus
Novohradoucus) posbírali, bychom rádi závìrem zveøejnili alespoò dvì
významná data, která souvisí s historií Nového Hrádku a ivotem
frymbulínù: 29.8.1639 Frymbulín vydìsil generála švédského vojska
natolik, e do rána zaèal mluvit èesky, zbìlely mu vlasy i vousy
a zanedlouho zemøel (je pohøben v hranièních lesích u Olešnice
v Orlických horách). 14.5.1983 Od tohoto data frymbulíni pravidelnì
dodávají vaøeèky pro úèastníky pochodu „Hrádouská vaøeèka“.
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Ohnišov - ohnivý muíèek
Ohniví mui, ohnivci, èi haváci jsou popsáni v celé øadì povìstí. Ale ten
náš ohnivý muíèek je spíše takový roztomilý ohnivý rarášek, který
také pøipomíná slavnou minulost obce. Naši dávní pøedkové ohòovým
znamením dávali dolù do kraje znamení o blíícím se nebezpeèí èi
o kupeckých karavanách, pøecházejících pøes naše hory, tehdy ještì
porostlé hustým, tìko proniknutelným hvozdem. Tenhle malý
neposeda se objevoval snad po celých horách. Nejvíc se vyøádil
pøi bouøkách. To se ví, e se pøi tom nìkdy tak rozdovádìl, e tu a tam
nìco zapálil. To pak zalezl nìkam do skal, tam si tiše pro sebe jen tak
trochu prskavkoval a èekal, a se na ty jeho nezbednosti zapomene.
Ovšem jeho nejslavnìjší kousek se mu povedl v Rokytnici. Tamìjší
pekaø Bárta byl velký vydøiduch a nelida. Dokonce svého vlastního syna
vyhodil z domu, protoe si chtìl vzít za enu chudé dìvèe. Po èase se
chtìl mladý pekaø s otcem usmíøit a zval jej na køtiny syna, pekaøova
vnuka, pokøtìného po dìdeèkovi Michal. Ale pekaø Bárta se zatvrdil, a
e nikam nepùjde. O tom všem se princezna Kaèenka dovìdìla od staré
koøenáøky a pranic se jí to nelíbilo. I rozhodla se, e nehodného pekaøe
vytrestá. Vyhledala našeho ohniváèka, právì se tenkrát schovával
na Vápenném vrchu, ve skále, co se jí øíká Sfinga. Muíèek, kdy uvidìl
Kaèenku, zaèal radostí sršet jiskøièky na všechny strany, e byl jak
rachejtle. Kaèenka mìla co dìlat, aby ho uklidnila a mohla se s ním
domluvit. Pak mu nìco tiše šeptala do ouška. Paní hor domluvila,
muíèek kývl hlavou, radostnì zajiskøil a pøes hory pak letìla
k Rokytnici ohnivá kulièka. Druhý den u Bárta pec nevytopil. A
pøikládal, jak pøikládal, k tomu kominík nìkolikrát pec vymetl, všechno
bylo marné. Stìny pece se nevyhøály. V Bártovì peci se toti usadil
ohniváèek a nabíral všechno teplo do svého kabátku a tìlíèka. Bárta byl
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z toho celý nešastný. A teprve stará koøenáøka z Julinèina údolí mu
poradila, kdo jediný mu mùe pomoci. Chtì nechtì, musel se pekaø
vydat za synem. První, koho potkal, byla snacha s vnukem. Úsmìv
malièkého i objetí syna, který tatínkovi dávno odpustil, rozpustilo
ledový krunýø kolem jeho srdce. Mladý Bárta se pak vydal do tatínkovy
pekárny. Od staré koøenáøky vìdìl, jak na ohniváèka. Z pece jej vypudil
kouzelným zaøíkáváním, které mu po koøenáøce vzkázala princezna
Kaèenka. A protoe ohnivý muíèek nebyl zlý, døíve ne odletìl,
rozhavil mladému pekaøi pec do ruda, a ten pak s tovaryši napekl chléb
pro celé mìsteèko. Starý Bárta se se synem usmíøil a spokojenì ili
všichni pod jednou støechou. Ohniváèek tak donutil starého pekaøe
k pokoøe a poctivosti. On ohniváèek vùbec nemá rád nepoctivost,
a zlodìje pak u vùbec ne. Vypráví se o nìm, e jednou vytrestal
mládence, kteøí byli zjednáni do Bìstvin u lesa Halína na mlácení obilí.
Chlapci dostali chu na ovoce ze sousedního sadu. Po setmìní pøelezli
plot a støásali si hrušky, kdy se nì najednou vyvalil z Halína ohnivý sud.
Vydìšení mlatci ze sadu utekli a sud se smíchem zmizel. Nad Bìstvinami
pak zakrouil ohnivý drak a zmizel smìrem k Ohnišovu. Na ohniváèka
pozor, zvláštì pøi rozdìlávání ohníèkù. On se toti hroznì rád pøidá
a jak se rozdovádí, není pak k udrení (nìkdy spíše k uhašení).

Olešnice v Orlických horách - král permoníkù
Velmi dùleitou postavou v øíši pohádek našich hor je král permoníkù.
Permoníci patøí mezi skøítky a trpaslíky. Vládnou v podzemí hor a znají
jejich skryté poklady. Král, stejnì jako ostatní, je vysoký asi osmdesát
centimetrù, ale trošièku zavalitìjší. Jeho výrazným poznávacím
znamením je zlatá korunka, nasazená na nízké èepièce s bambulkou.
Bambule si král podzemní øíše velmi oblíbil. Nechal si je pøišít i na své
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kostkované baèkory (to je další poznávací znamení). Divíte se, e král se
obouvá do baèkor? No a proè ne, také to jsou boty. Ale hlavnì teplé
a nezebou v nich prsty, on toti pan král má rád nohy v teple. To se ví,
není u ádný mladík a v podzemí ádné velké horko nebývá. Vìtšinou
nosívá azurovì modrou blùzu, zdobenou zlatem a støíbrem.
Pro slavnostní pøíleitosti, jako kdy tøeba vítal Kaèenku v našich
horách, si bere èervený pláš, zdobený hermelínem a lemovaný bílou
koešinou. Místo královského ezla najdeme v jeho ruce nástroj
symbolický pro permoníky – kouzelné støíbrné kladívko na zlaté
násadì. Král permoníkù je velmi hodný skøítek, èastìji pomùe, ne by
ublíil. Kdy u musí trestat, je z toho smutný. Ale co na nìj musíme
prozradit, naprosto nesnáší opilce. Èasto se postará o to, e zlotøilci
druhý den po pøemírném pití èi prohýøené noci buší do hlavy tisíce
malých neviditelných permoníèkù, zvenku i zevnitø. To proto, aby si to
pamatoval a víckrát nedìlal podobné pitomosti. I kdy král panuje
v podzemí Orlických hor, v trestání oralkù dosahuje jeho moc široko
daleko, v tomhle oboru si asi pomáhají navzájem permoníèci a skøítkové
z celých Èech. Pokud to ale nepomùe, zná král i tìší tresty. To
napøíklad ševce ze Solnice, jen kdy se drobátko napil koøalky,
rozbolavìlo celé tìlo, jako kdyby se na nìj sletìlo tisíce šídel. Velice
rychle se odnauèil pít. Král také pøedává svým poddaným symbol moci
permoníka – støíbrné kladívko se zlatou násadou. Permoníèek jej
dostává, kdy jde se svými druhy poprvé do díla. Zlatá násada tajemnou
silou ukazuje do míst, kde jsou ukryty poklady zemì. A kdy se do toho
místa uhodí støíbrným kladívkem, staèí i jen malounko uknout,
rozskoèí se skála na tisíce kouskù a ukáe, co v sobì skrývá. Vládce
permoníkù patøí mezi nejbliší pøátele panovnice Orlických hor,
princezny Kaèenky. Tenkrát, kdy poprvé pøišla do svých hor, byl to
právì on, kdo ji uvedl do jejího tajemného sídla ve Vrchmezí a seznámil
ji s podzemními poklady hor. Jeho moc zasahuje od Vrchmezí a
po Bukovou horu a vládne i vodním skøítkùm, spravujícím léèivé
prameny v Bìlovsi a v Polsku. Jeho Velièenstvo také miluje lidskou
hudbu a dobré muzikanty, opravdové kumštýøe rád a dobøe odmìní. U
jsme vám øíkali, e král je hodný, a kdo by vám tvrdil nìco jiného, tomu
nevìøte. Rád vypomùe chudým horalùm a laskavý je i na jejich dìti. Ale
bìda tìm, kteøí by chtìli podzemí hor drancovat a horám škodit. To se
spojí se všemi pohádkovými mocnostmi a takové „návštìvníky“
nemilosrdnì vypráská. Kdy u hovoøíme o králi, mìli bychom znát
31

i jeho poddané. Za nimi musíme vyrazit do obce Bohdašín. Pokud byste
chtìli èíst celé pøíbìhy s králem permoníkù, vyskytuje se v pohádkách
v prvním a druhém dílu Pohádek z Orlických hor od Josefa Lukáška,
krásnì ilustrovaných Jarmilou Haldovou.

Orlické Záhoøí - pašeráci
V tìsném sousedství obce vede státní hranice. Od války o rakouské
dìdictví (1740 – 48), s rùznými menšími èi vìtšími zmìnami ovlivòuje
hranice ivot obce. Byly doby, kdy hranice vlastnì jako by nebyla, ale
v jiných dobách byla pøísnì støeena. A øeknìte upøímnì, co by to bylo
za hranièní obec, aby se tu alespoò trošku nepašovalo. O pašerácích se
v Orlických horách vyprávìjí celé legendy, osudy nìkterých z nich se
staly námìtem pohádek. Pašovalo se všechno, co se tehdy zrovna
hodilo. Cukerín, petrolej, tabák, máslo, krajky – prostì, kde bylo
levnìji, tam se nakupovalo a na druhé stranì se prodávalo. Nìkdy šlo
pøi pašovaní o ivot, pašerákù i financù. Pár pomníèkù podél hranic
pøipomíná smutné osudy i zmaøené lidské ivoty. Jindy se pøi pašování
udály historky spíše úsmìvné. A tak nám dovolte do pohádkových
postavièek pøidat skuteèné pašeráky, jejich osudy zaznamenal pan
Antonín Špinler v knize „Na Modrou stranu, pašeráci!“ Tento pøíbìh se
stal ještì za rakousko–uherské monarchie. Tehdy byla celnice
v Kunštátì (dnes souèást Orlického Záhoøí) a pùsobili zde dva velmi
pøísní a pøesní financové. Náèelník celního úøadu Langer a celní
úøedník Klar. Oba byli vdy nadøízenými vychvalováni za vzorné plnìní
sluebních povinností a dáváni ostatním strácùm hranic za pøíklad.
Ale jak se øíká, na kadého jednou dojde, a jednoho léta došlo i na nì.
Na pruské stranì za øekou Divokou Orlicí, na samotì u vsi Fridrichov
zemøel v horkém srpnovém poèasí jeden mu, který pocházel z Øíèek
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v Orlických horách. Kdy se louèil se svìtem, projevil prý pøání, aby ho
pochovali na høbitovì v rodných Øíèkách. Proto pozùstalí napsali
ádosti na finanèní pohranièní sluebny na pruské i rakouské stranì
o povolení pøevozu rakve s nebotíkem a pøechodu smuteèních hostí
z Fridrichova do Øíèek a nazpìt. Na pruské ani na rakouské sluebnì
nebylo proti poadovanému pøeshraniènímu pohøbu námitek. A tak asi
po týdnu zastavil pøed celním úøadem v Kunštátì smuteèní prùvod.
Koòmi taený vùz s rakví a na ètyøicet smuteèních hostù, pozùstalých i
sousedù, vìtšinou èernì odìných. Náèelník celního úøadu Langer u
blahovolnì pokynul rukou, aby prùvod nerušenì pokraèoval v cestì, ale
horlivý úøedník Klar podezíravì prohlíel rakev a poádal vozku, aby
u rakve nadzvedl víko k prohlídce. Ten však místo uposlechnutí
vytahuje z kapsy šátek, pøidruje si jej pod nosem a štítivì se mraèí:
„Velectìný pane Klar, ráèej vodpustit, ale neraète to vode mì vyadovat.
Víte, v tomhle vedru von toti nebotík zaèal náramnì hm, hm …
nevonìt, udìlalo by se asi zle i vám. Lepší je být od rakve kousek dál,“
varoval horlivého úøedníka koèí a sám hned poodstoupil a oddychl si.
Klar doopravdy ucítil nelibý zápach, ustoupil, pøidrel si u nosu
kapesníèek a pobídl prùvod k cestì do Øíèek. A co bylo dál? V Øíèkách
byla v koutì høbitova pohøbena prázdná rakev, protoe z ní u v lese
vybrali pozùstalí, èili pašeráci, pro tentokrát v èerných sváteèních
šatech, osmdesát kilogramù cukerínu. Skuteèný nebotík byl toti u
pøed nìkolika dny pochován ve Fridrichovì a o to, aby byl pøevezen
k vìènému spánku do Øíèek, vùbec neádal. A ten mrtvolný zápach? Ten
mazaný pašerák, který v téhle komedii úèinkoval jako koèí, se po èase
v kunštátské hospodì pøiznal, e celou rakev pro jistotu zvenku
namazal dobøe proleeným sýrem a ten nezklamal.
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Podbøezí - Helenka Mladotová
Rytíø Jan Mladota ze Solopysk il na zámeèku Skalka mezi Dobruškou
a Bílým Újezdem, na statcích podìdìných po Kateøinì Vlkanovské.
(Znalci díla A. Jiráska si s jeho jménem pøipomenou dozajista román
Temno). A právì s rytíøem Mladotou je spojen pøíbìh, který dal obci
Podbøezí pohádkový erb. Jedno z oken nároního pokoje rytíøova sídla
bylo dlouhou dobu zazdìné a nikdo nevìdìl proè. Pøi opravì fasády byla
odkryta omítka a na místì døívìjšího okna byla nalezena podobizna
bledé dívky s psíkem, kterak vyhlíí z okna. Byla vyslovena domnìnka,
e se jedná o Mladotovu dceru Helenku, o ní se vypráví následující
povìst. Helenka byla krásná dívka a její otec, pan Mladota, u
rozmýšlel, kterého vznešeného enicha by pro ni vybral. Ani
v nejmenším však netušil, e jeho krásná dcera je u dávno zamilovaná.
Avšak nikoliv do šlechtice, ale do poddaného svého otce, pohledného
mysliveckého mládence. Svou lásku pøede všemi peèlivì skrývali a
potají se scházeli v lese. Pøi jedné své vyjíïce je rytíø Mladota spatøil. To
se ví, e se mu dceøina známost vùbec nelíbila. V návalu zlosti rytíø
vytáhl na nechtìného nápadníka své dcery pušku. Oba milenci byli do
sebe tak zahledìni, e ani nepostøehli, jaké nebezpeèí jim hrozí. Rytíø
namíøil, ale v tom okamiku se jeho dcera k myslivci pøivinula
a Mladota se bál, e by trefil i ji. Zùstal tedy ve skrytu houští a v koutku
duše pøipravoval svou pomstu. Hned po návratu si zavolal nadlesního a
mládence nechal okamitì pøeloit do vzdáleného polesí. Nic netušící
dívce zakázal jakékoli vycházení z domu a pro jistotu ji uvìznil v jejím
pokoji. Èas plynul a na zámku chystali svatbu Helenky s urozeným
šlechticem. Ubohá nevìsta, aè zahrnuta péèí obou rodièù i nastávajícího
manela, se tìko smiøovala se svým osudem. Na svého miláèka
neustále myslela a chtìla jej pøed svatbou alespoò ještì jednou vidìt.
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Podaøilo se jí poslat mu potají vzkaz a myslivec ve smluvený den pøišel.
Opatrnì se pøiblioval k panskému sídlu na skále nad Zlatým potokem.
Skrýval se mezi stromy a keøi a vyhlíel svou milou. Zahlédl ji za oknem
zámeèku. Vystoupil ze stínu stromù a zamával na ni. Helenka otevøela
okno, posadila se do nìho a jeho pozdravy opìtovala. Co bylo pøíèinou
následujících událostí, se ji nikdo nedozví. Moná se jí v pøívalu slz a
lítosti zatoèila hlava, nebo snad sama chtìla pøedejít nešastnému
sòatku, bùh suï, ale v tom okamení padala mladièká komtesa z okna
dolù. Útlé tìlo se odrazilo od skalního útesu a dopadlo na kraj
chladných vod Zlatého potoka. Mládencùv zdìšený výkøik upoutal
pozornost sluebnictva, ale ještì døíve ne dobìhli k nebohé Helence,
zaznìl výstøel a na bøehu vedle komtesy leelo tìlo nešastného
myslivce, ze kterého rychle unikal ivot. Ani po smrti nebylo milencùm
dopøáno být spolu. Helenku pohøbili do rodinné hrobky vedle oltáøe
v kostele v Bílém Újezdì, zatímco myslivecký mládenec byl jako
sebevrah pochován vedle høbitovní zdi. Ale láska je vìèná. Za krásných
letních nocí bývají prý na louce pod zámeèkem vidìt dva bílé stíny
nešastných milencù, jak se spolu procházejí, objímají a s ránem se
rozplývají v mlhavém obláèku poblí lesíka, který byl svìdkem jejich
nenaplnìné lásky. Pokud je zahlédnete, nerušte je, i po staletích si mají
stále co øíci. A dnešním zamilovaným prý pøinášejí štìstí. Od smrti
Helenky a jejího milého uplynula staletí, ale její obrázek na místì
nešastného okna je pøes všechny opravy zámeèku stále patrný tak, jak
jej tam nechal vymalovat Jan Mladota ze Solopysk, zdrcený smrtí své
dcery. Moná to mohlo být jinak, ale takto vyprávìjí dojímavý pøíbìh
vìèných milencù staré kroniky.
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Rokytnice - rytíø Mauschwitz
Jako první nìmecký majitel Rokytnice, koupil panství dne 23. 5. 1567
Jáchym rytíø Mauschwitz z Armenruh, pocházející z Luice. V roce
1585, v nìm také témìø jako staøec devadesátipìtiletý, zaèal pøestavbu
pùvodního asi opevnìného statku v Rokytnici na zámek, kterou ji
nedokonèil. Je pochován v rokytnickém zámeckém kostele, kde se
dosud zachoval náhrobník s jeho postavou v renesanèní zbroji v ivotní
velikosti. Pro uspoøádání pomìrù na panství zaloil první pozemkovou
knihu a dal vypracovat pro své poddané tzv. Trojdílný poøádek v èeském
jazyce, který byl kadé ètvrtletí pøedèítán všem vrstvám poddaných
na panství.
Povìst vypráví, e v dobì, kdy Jáchym koupil rokytnické panství, nebyla
ještì pøesnì stanovena hranice se sousedním ambereckým panstvím.
K jejímu pevnému stanovení se páni obou panství dohodli, e kadý
z nich v urèenou èasnou ranní hodinu vyjde ze svého rytíøského sídla.
Na místì pak, kde by se oba páni statkù sešli, mìla být stanovena
hranice mezi obìma panstvími. Podle této dohody mìl hrabì z Bubna
v urèenou hodinu vyrazit ze amberka. Kdy však kráèel dál
po stanovené cestì, pøišel témìø a k mìsteèku Rokytnice ke stromu,
který se ještì dlouho ukazoval. Nepotkal však, ani nevidìl
Mauschwitze, a proto poslal svého doprovázejícího sluhu
do rokytnického zámku. Ten prý nalezl Mauschwitze v posteli a vyøídil
mu otázku svého pána, zda by mìl hrabì z Bubna pøijít a do mìsteèka
Rokytnice. Mauschwitz prý potom teprve vstal a brzy vyšel se sluhou.
Tak byla urèena hranice mezi obìma panstvími tìsnì u mìsteèka
Rokytnice, jak bylo provedeno a jak to bylo skuteènì a do nové doby.
Vlastník rokytnického panství však byl od této doby nazýván „líný
Mauschwitz“.
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Po smrti Jáchyma Mauschwitze se ujal vlastnictví panství Rokytnice
jeho syn Kryštof, který byl líèen jako prchlivý bojovný mu. Jednal zle se
svými poddanými, il v neustálých potyèkách a sporech se svými
pozemkovými sousedy v Rychnovì a amberku a jednou musel
pro uráku rychnovské hrabìnky a pro hrubé spílání jednoho ze svých
poddaných sloit penìitou pokutu 1.500 kop grošù.
Jeho spory a kruté zacházení s poddanými se vyhrotilo natolik, e mu
v roce 1615 patrnì úmyslným zapálením vyhoøela vlastní stáj
v Rokytnici, pøi ní zahynula celá kopa krav a jiného dobytka a bylo
znièeno hodnì obilí. V roce 1616 na den sv. Michala byl Kryštof
ve veèerních hodinách pøepaden a ubit tlupou rozlobených sedlákù. Byl
pøedtím v Kunvaldu jako pøívrenec a èlen èeskobratrské obce
v Kunvaldu, kde se zúèastnil jejich bohosluby. Vlastnictví rodu
Mauschwitzù tak v Rokytnici skonèilo bez nástupu pøímého dìdice.

Øíèky v Orlických horách - Rampušák
Jedno z nejvýznamnìjších støedisek zimních sportù v Orlických horách
– Øíèky má ve svém pohádkovém erbu Rampušáka. Kdo to je? Kde a kdy
se v Orlických horách vzal? Zaènìme pìknì po poøádku. Rampušák je
novodobý duch hor. Vlastnì jakási obdoba Krakonoše, ale kdy víme, e
o vládci sousedních hor se vypráví bezmála ètyøi sta let, tak je náš
Rampušák úplný pohádkový mladíèek. Jak se tady u nás objevil? Èirou
náhodou. V první polovinì šedesátých let dvacátého století vysílal
Èeskoslovenský rozhlas Praha cyklus poøadù „Kam na dovolenou“
a snail se o propagaci tehdy ménì známých koutù naší vlasti. Redaktor
èasopisu Turista pan Jiøí Dvoøák pøipravoval poøad o Orlických horách.
Autor stál pøed problémem, jak spojit celou øadu informací o našich
horách, které mìli podávat znalci a milovníci Orlických hor. Kdo je bude
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zvát k mikrofonu? Kaèenka? Do toho se panu Dvoøákovi moc nechtìlo.
Pøedevším mìl ke Kaèence patøiènou úctu a nechtìl ji stavìt více ménì
do komické role. (Jeho obavy byly asi zbyteèné. Poøad byl natolik
kvalitnì pøipraven, e by osobì Kaèenky urèitì neublíil, spíše naopak –
názor autora textu). Zvolil tedy úplnì nového ducha, kterého mínil
pouít jen pro tento rozhlasový poøad. Kdy se po letech doslechl o rùstu
jeho popularity a dokonce o sporech kolem nìj, byl pøekvapen. A tak
tedy 21. prosince 1962 po dvacáté hodinì zaznìla v poøadu „Vezmìte si
vrátièku“ tato slova: „Rampušák je jméno mé, povoláním duch hor.
Ještì pøed tøiceti lety to mìlo velkou vánost, ale poslední dobou to zní
nìjak divnì, e? Ale je to povolání. Tak nìco mezi státními lesy a
Horskou slubou …“. Rozšafný hlas bodrého horala mu propùjèil herec
Josef Beyvl. A tak, i kdy z hlediska pohádkového vìku se jedná
o úplného mladíèka, byl hned pøedstaven jako starší moudrý mu.
Poøad, který následoval, byl pøipraven velmi dobøe a zajímavou,
chvílemi a poetickou formou pøedstavil tehdejším rozhlasovým
posluchaèùm naše hory, vèetnì celé øady dùleitých informací. Snad
právì poetiènost poøadu a jeho celková atmosféra pohody, která z nìho
vyzaøovala, zpùsobila, e se nová pohádková postava zapsala
do podvìdomí lidí. Popularitu mu pøidala i akce tehdejšího lyaøského
vleku ÈSTV a Horské sluby v Deštném, kdy její èlenové v roce 1965
pøipravili první rozlouèení se zimou, spojené s pøíjezdem Rampušáka.
Proè právì toto jméno? Podle pana Dvoøáka byla tehdy Rampuše, obec
nedaleko Rychnova nad Knìnou, jediným místem našich hor
zachyceným v èeské literatuøe. Nevzpomínáte si kde? Tak vám tedy
napovíme. Petøík Bajza se pøece vìènì škorpil s jejich sluebnou, tou
„rampepurdou rampepurïáckou“, která pocházela z Rampuše. Jistì
jste si ji vzpomnìli. Karel Poláèek (mimochodem rodák z Rychnova
nad Knìnou): „Bylo nás pìt“. A kdy se nad Rampuší zadíváte
na høeben hor, musíte uznat, e je odsud krásný pohled na hory, a panu
Dvoøákovi se u pak ani nedivíte. S postavou Rampušáka není spojena
ádná lidová pohádka, snad leda zmínka v povìstech o „divém“ mui
z Rampuše, ale protoe se u v povìdomí lidí za tìch více jak tøicet let
usadil, nelze ho pøehlíet. Autoøi projektu „Kaèenèiny pohádkové øíše“
proto také nikdy tohoto ducha hor nezatracovali a neodsouvali
do pozadí, nebo jak praví artikul ètvrtý: „V zimì, kdy pro mnoství
snìhu tuze práce pøibývá, pomáhá Kaèence Rampušák, pøítel a poradce
lyaøù, Horské sluby a lyaøských škol.“ Je proto více ne symbolické,
38

e právì Øíèky, místo s ideálními lyaøskými podmínkami, mají ve svém
znaku Rampušáka. A nebojte se, Kaèenka a Rampušák se vùbec
nehádají o moc. To jen mezi lidmi jsou takové ošklivé zvyky. A pak,
vdy i tak mocná pohádková postava, jakou je vládkynì Orlických hor,
si ráda odpoèine. Jen se dobøe podívejte, kdy spolu s prùvodem masek
a Rampušákem pøijídí do Deštného. Ona sjídí jako poslední, je to pøeci
jen váená osoba, a s úsmìvem pozoruje skotaèení masek a dìtí, které
obklopují toho „horského divocha“. Nechá ho, a se pìknì do sytosti
vyøádí s tou lyaøskou èeládkou, vdy v létì si zase odpoèine on a ji èeká
spousta práce. Jak Rampušák vypadá? No to po nás nechtìjte vìdìt. Je
to pøece jen pohádková postava a jako taková se mùe zjevovat
v jakékoliv podobì. Jednou vás mùe pøekvapit jako statný lesák, jindy
jako èlen Horské sluby – vdy sám pøiznává, e je nìco mezi tím,
do tøetice tøeba jako starý moudrý horal. Tak se na horách chovejte, tak
jak máte, a nedìlejte ádné hlouposti, aby vás pak nemusela Horská
sluba sváet se zranìním na saních nebo snad dokonce nìkde
po nocích hledat. Kdo ví, který z tìch chlapù v èervených bundách je
sám Rampušák a co by s vámi provedl. (Historické dokumenty o vzniku
Rampušáka shromaïuje a autorùm ochotnì poskytl Ing. Jan Hégr)

Sedloòov - Polák, horský vítr, Berkvint zvaný
Berkvint, èili nìmecky Bergwind, co znamená horský vítr, jinak také
nazývaný „Polák“, protoe fouká z Polska, nìkdy a od severního pólu,
je pohádkovým patronem obce Sedloòov. Je to patron rozpustilý, jen se
na nìj podívejte. Kacabajku rozevlátou, kadou kapsu plnou. V jedné
kroupy, ve druhé zase sníh, onde zase fùru mlhy, ve vlasech
poschovávané blesky. Však se s ním Kaèenka nìco natrápí. Kdy ji
nepozlobí Krakonoš, urèitì se na horách vyøádí tenhle vìtrný chlapík.
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A e si dareba umí vymýšlet lumpárny. V létì jako v zimì. Je mu to úplnì
jedno. To se pak pøiene opravdu a nìkde od severního pólu, profrèí si
to pøes høeben a nìkde pod horami ty své kapsy vysype. Však o tìch jeho
kouscích jsou popsány nìkolikeré stránky kronik našich horských obcí.
Dávný kronikáø obce Sedloòov uvádí, e v únoru roku 1805 pøišla
taková vánice, e pro mnoství snìhu a vìtrno museli zavøít školu.
Podobné uliènictví provedl i v roce 1870, kdy po Vánocích nemohli kvùli
snìhu a vìtru zahájit výuku. Uèit se zaèalo a druhého bøezna, a to ještì
do školy chodily jen dìti z nejblišího okolí. Ze samot se pro sníh
nedostaly. e Berkvint dovede janèit i v létì, se pøesvìdèili obyvatelé
Sedloòova napøíklad 20. èervna 1881, kdy se o pùl páté odpoledne
rozpoutala bouøe, jakou nikdo nepamatoval. Kronikáø popisuje, jak
drnèela okna, blesk stíhal blesk a voda stála i na zahradách. Voda strhla
pøedmostí a most rozbila do poloviny. Jen zázrakem nikdo nepøišel
o ivot. Mohli bychom v citaci kronik pokraèovat a bylo by to dlouhé
ètení. Jak vidno, Berkvint u nìjaký èas na našich horách øádí. A jak to
vypadalo ve dvacátém století? Zajímavý údaj nacházíme v kronice
z Nového Hrádku. V roce 1938 si Polák opravdu zalaškoval. Celou zimu
mrzlo na sucho a to ještì ty mrazy nebyly nic moc. Vùbec ádný sníh.
V polovinì bøezna si to ale Berkvint rozmyslel a pøihnal se s celou
parádou. Hory zasypal snìhem a bylo ho tolik, e vydrel a do poloviny
kvìtna. Pak se má Kaèenka s takovým divochem domluvit. Ten, kdy se
rozblázní, zafouká chalupu a po komín. V roce 1963 se roztancoval
nad Sedloòovem „Na úhoru“ a vytáèel tam své kolo tak, e mladý hajný,
který šel se svou enou ze Sedloòova do Deštného, se musel orientovat
podle telefonních drátù. Ale ne nad sebou, ty dráty mìli tehdy vedle sebe
v úrovni pasu a mohli se jich dret. Tolik tam ten vìtrný divoch nafoukal
snìhu. Ale abychom nechodili tak mnoho do historie. Staèí, kdy
pøipomeneme 23. èervenec roku 1998. Tehdy nad Orlickými horami
v prùbìhu jediné noci došlo ke sráce tøí bouøek, pøicházejících
z rùzných smìrù. Øádìní ivlù trvalo asi pìt a šest hodin a za tu dobu
spadlo pøes dvì stì milimetrù sráek. V nìkterých místech, napøíklad
v oblasti Šerlišského dolu, to bylo pravdìpodobnì ještì více. To
znamená, e na kadý ètvereèný metr spadlo dvì stì litrù vody. Ve svitu
bleskù, které snad vùbec nepøestávaly, blýskala tehdy celá obloha, bylo
vidìt jezero poloené na svazích hor. Povodeò, která se pak pøehnala
horami a podhùøím, mìla katastrofální následky. Napáchala škody
nejenom na majetku a pøírodì, ale vyádala si, bohuel, i nìkolik
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lidských ivotù. Podobné ivelné pohromy byly pravdìpodobnì
podnìtem pro vznik povìstí, a u o Berkvintovi nebo o uraeném,
enitby chtivém Krakonošovi, kterého Kaèenka odmítla a on,
rozzlobený, nièí vše, co mu pøijde do cesty.

Snìné - bílá liška
Kde se vzala v okolí Snìného bílá liška, e ji má obec jako svého
pohádkového patrona? O tom je celá pohádka, kterou vám nyní alespoò
v krátkosti pøiblííme. Bílá liška je ve slubách samotné princezny
Kaèenky, paní Orlických hor. ádná kule myslivcù jí neublíí, støely se
od ní odráejí jako by byla z oceli. Jen na pasti a eleza pytlákù si musí
dávat pozor. Pokud do nìkteré pasti vbìhne, sama si nepomùe. Jednou
se chytla do elez právì v lese nad Snìným. Mìla ale veliké štìstí.
Zrovínka tou dobou zde kráèel tkadlec Hejzlar z Horního Polomu se
synem Jozífkem. Vydali se tenkrát do Dobrušky na pøedvánoèní trh.
Hejzlar k faktorovi s plátnem, Jozífek na trh prodávat døevìné figurky
do betlémù. Snìhu tehdy bylo, e se v nìm a brodili. Lišku hned
ve snìhu nevidìli, ale slyšeli její kòourání a naøíkání. Pomalu a opatrnì
se vydali za tím podivným sténáním. Kdy pak spatøili bílou lišku
v elezech, vzpomnìl si tkadlec, e kníe vypsal odmìnu sto zlatých za
její koešinu, a chtìl šelmièku zabít. Jozífek mu v tom ale zabránil, lišku
vysvobodil ze elez a dokonce ji nakrmil. Máminou bramborovou
plackou. Liška jim lidským hlasem podìkovala a za odmìnu darovala
tkalcovský èlunek, dar od samotné princezny Kaèenky. Doma si
nejdøíve všichni mysleli, e ti dva pøinesli obyèejný èlunek, jakých mají
v ošatce dost a dost. Netušili, e je kouzelný. Teprve kdy malý Josef
vyzkoušel dar ve stavu, zjistili, co mají doma za poklad. V obyèejném
stavu vytkával èlunek na plátnì krásné bílé hvìzdièky. Jako kdy
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rozhodíte bìlounká kvítka po snìhu. To bylo radosti. Tatínek byl rád, e
lišku nezabil, a Jozífka tìšilo, e paní hor umí být vdìèná a odmìní
i obyèejné tkalce. Za plátno, které Hejzlarovi utkali s novým èlunkem, si
tatínek øekl tøikrát víc ne za obyèejné hladké. A starý Miler, kupec
a faktor v Dobrušce, ani moc nesmlouval. Dobøe vìdìl, e tuhle zvláštní
látku prodá mnohem drá. To se ví, e teï, kdy vyrábìli tak krásné
plátno, se jim ilo lépe. Toho si ale všimli i sousedé. Zvláštì závistivému
sousedu Najmanovi stále nešlo do hlavy, e se Hejzlarom tak najednou
daøí. Kdy jednou naveèer uvidìl okénkem, jak sousedé peèlivì ukládají
èlunek a jaké utkali zvláštní plátno, došlo mu, co je toho pøíèinou.
Pøi první pøíleitosti jim èlunek ukradl a zaloil do svého stavu. Ale se
zlou se potázal. Kouzlo pùsobilo jen na hodné a poctivé. Jen jednou
probìhl èlunek jeho stavem a v tu ránu byla celá osnova na cimpr campr.
Rozhnìvaný Najman hodil ze vzteku kouzelný èlunek do kamen. A jak
pøi tom láteøil, bylo to slyšet a u Hezlarových, kteøí u tou dobou zjistili
ztrátu svého pokladu. Hned bìeli k sousedovi, a vrátí, co ukradl. Ale
u nebylo co. Hodil jsem ho kamen, aby u lidem neškodil, vysvìtloval
Najman Hejzlarovi. A dobrým lidem pomáhal, hoøce si pomyslel malý
Jozífek a šel smutnì s tatínkem domù. Ale i kdy nemìli kouzelný
èlunek, štìstí je neopustilo a ilo se jim docela dobøe. Bílou lišku u
nepotkali, ale pøesto na ni s vdìèností vzpomínali. Pokud ji na svých
toulkách Orlickými horami potkáte právì vy, buïte rádi a dobøe si ji
prohlédnìte. Prý nosí štìstí.

Val - stráce pomezí
Koncem 11. a poèátkem 12. století docházelo k postupné kolonizaci
Orlických hor a jejich podhùøí. V kronikách se doèteme o významu
klášterù Orlík (dnes Klášterec nad Orlicí) a Svaté Pole (dnes obec Klášter
nad Dìdinou) i rodù Drslavicù a pánù z Drnholce. Tenkrát za onoho
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èasu zaèínali lidé pronikat do obtínì dostupných, dosud neobydlených
oblastí, pøedevším údolími øíèních tokù. Z jejich pøístupových cest
postupnì vznikaly obchodní stezky, které však v ádné dobì nedosáhly
významu zemských stezek, jako byla napøíklad stezka kladsko-polská,
procházející dnešním Náchodskem, èi stezka trstenická, vedoucí
okolím Litomyšle. Obì se toti vyhýbaly neschùdnému horskému
høebenu s drsnými pøírodními i klimatickými podmínkami
a pøecházely pøes hranièní høbet schùdnìjšími sedly. Stezky v našem
kraji tvoøily vedlejší spojovací sí mezi hlavními historickými stezkami,
nìkteré z nich vedly pøímo do Kladska. Ty nejdùleitìjší byly ètyøi: tøi
z nich vyúsovaly v Dobrušce na stezce vedoucí do Kladska, ètvrtá
vycházela ze Solnice (pozdìji se po ní vozila sùl do zemského skladu
v Solnici). Mnohem vìtší význam ne v obchodì mìly tyto stezky
v obranné strategii zemì proti nenadálému vpádu nepøítele. Podél jejich
tras byly systematicky budovány stránice, z nich bylo vidìt do znaèné
vzdálenosti a zároveò od jedné k druhé. Z nich vynikala právì stránice
ohnišovská, mezi Ohnišovem a Valem, umístìná na kopci, pøirozeném
pøírodním valu mezi uvedenými obcemi. Šest kilometrù odsud,
na vedlejším výrazném kopci, stála stránice v Rovném. Povinností
ohnišovsko-valské stránice bylo støeit stezku vedoucí od Hradce
Králové pøes Dobrušku, Ohnišov, Olešnici k Levínu a dále do Kladska.
Nebezpeèí signalizovali stráci ohòovými znameními. Podle zápisù
v kronikách kontrolovala stránice celou vyvýšeninu a k dnešní obci
Spy. Mìla prý podobu hradních valù, vèetnì hradního pøíkopu. Z jedné
strany byla chránìna údolím Baèetínského potoka, z druhé strany
Ohnišovským potokem. Právì podoba stránice dala místu jméno
„Na Valech“. Kdy pozdìji poklesl význam stránic, zaèali se stráci
vìnovat rolnictví a v místech dnešní obce údajnì vyrostly první ètyøi
usedlosti muù „z valù“. Tak podle zápisù v kronikách vznikla obec Val.
e podobným zpùsobem vznikla na druhé stranì vyvýšeniny obec
Ohnišov, jméno si nese od zapalovaných ohòù, je jistì pochopitelné.
Postava strácù pomezí se objevuje i u Aloise Jiráska v divadelní høe
„Pan Johanes“, kdy Kaèenku do tajemného podzemí odvádí tajemný
stráce Salakvarda, na rozdíl od pohádky, kde princeznu Kaèenku
do podzemí hor odvedl král permoníkù. Stráci pomezí se objevují
i v povìstech z okolí tajemné hory Turov. Zde, stejnì jako v bájném
Blaníku, spí tajemní vojáci i se svými koòmi a èekají na povel, aby
vyrazili na pomoc èeské zemi. Tohle naše povídání nebylo tentokrát
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pøíliš pohádkové, ale podívejte se dobøe na obrázek stráce,
pohádkového patrona obce Val. Mu zapalující strání oheò, odhodlaný
bránit svou stránici, vzbuzuje spíše úctu k našim pøedkùm, k jejich
odvaze i jejich stateènosti. ivot na takové osamocené stránici nebyl
vùbec ádný med a ještì vìtší odvahu si vyadovalo rozhodnutí usadit se
s rodinami v tomto, tehdy ještì dost divokém kraji.

Zdobnice - zdobniètí èerti
Èerti do pohádek patøí odedávna. Znáte to sami, rodièe s nimi obèas
straší malé dìti, aby nezlobily. V pohádkách se vyskytují èerti rùzných
typù. Nìkdy to jsou darebáci, podruhé tøeba hlupáci, jindy vykutálení
chytráci. Nezøídka nahrazují svìtskou spravedlnost. Tihle naši èertíci,
které pøivedla na svìt výtvarnice Jarmila Haldová, však urèitì strašit
nebudou. Spíše to jsou takoví malí roztomilí ulièníci. Podle povìstí sice
patøí ke Zdobnici poøádní silní èerchmanti, ale tahle èertí mláïata jsou
urèitì roztomilejší. O èertech se tu dochovaly hned dva pøíbìhy, oba
s podobným námìtem. Kolem Zdobnice, zvláštì pøi cestì do Kunèiny
Vsi, nacházíme veliké balvany, ve kterých jsou øady dírek, jako by se
otiskly èlánky øetìzù. A právì k nim se váou obì povìsti. Kdysi dávno,
pøed mnoha a mnoha lety se usadil ve Zdobnici èert. Mìl svádìt lidi
k lumpárnám a nepravostem, ale moc se mu nedaøilo. A co víc,
zdobniètí si u cesty, kudy chodíval, postavili kaplièku. Èert se hroznì
rozzlobil, protoe ji musel obcházet velikým obloukem. Rozhodl se tedy,
e si cestu zkrátí a pøes celé údolí si postaví most. Hned zaèal stahovat
z okolí obrovské kameny na stavbu pilíøù nového mostu. Døel se,
lopotil, namáhal se, proti èertovským zvyklostem a do úmoru, jen ta
poouchlá radost, jak zdobnické pøeveze, ho drela pøi práci. Ale nebylo
mu dopøáno, aby se z nového mostu tìšil. Jednou veèer, kdy odpoèíval,
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udøený po celodenní robotì, uslyšel zvonìní zbrusu nového zvonku.
Právì jej zavìsili ve Zdobnici u kaplièky. To u bylo na ubohého èerta
moc. Zaklel, promìnil se v obláèek síry a zmizel. Jen ty kameny
pøipomínají jeho snaení. Druhá povìst se také váe ke stavbì mostu. To
prý mlynáø Schnabel uzavøel spolek s èertem. Ten mu roky pomáhal
a mlynáøovi se po celou dobu dobøe daøilo. Kdy ale docházela lhùta,
kdy mìl èert odnést Schnabla do pekla, zaèal mlynáø chytraèit.
Vyškemral na èertovi splnìní tøech úkolù s tím, e pokud by èert jeden
jediný nesplnil, ztrácí nad ním moc. Hned první úkol stál za to.
Do prvního kohoutího zakokrhání, za jedinou noc mìl èert postavit
most pøes údolí Zdobnice. Èert se jen ušklíbl a ještì døíve, ne si pozval
kamarády z pekla, proletìl údolím a ve všech kurnících zakroutil
kohoutùm krkem. Èerti se pak hned vyrojili a pomocí øetìzù (to budou
asi ty otisky) tahali pøetìké kameny na stavbu mostu. Jenome nikdo
z nich netušil, e stará babièka Kudláèková chtìla jít druhý den na trh a
tam svého kohouta prodat. Proto ho ještì zveèera chytila a schovala
v košíku do sednièky. Slunce bylo ještì v peøinkách a chystalo se teprve
k prvnímu prokouknutí, ale èerti ji mìli nanošené kameny a chystali se
k velikému kouzlu. Mlynáø zrovínka vzal lucernu a šel do kurníku, e
svého kokrháèe probudí svìtlem. Jaké bylo ale jeho leknutí, kdy našel
svého kohouta mrtvého. U se vidìl v pekle. V ten okamik se ale
probudil staøenèin kohoutek a z plna hrdla, co mu jeho zobáèek staèil,
zakokrhal. A bylo po práci. Èerti shodili kameny tam, kudy zrovínka
letìli a zmizeli. Èertovy kameny tak mùeme najít skoro kolem celé
Zdobnice. A co babièka a její kohoutek? Ti u na ádný trh nešli. Vdìèný
mlynáø nechal staøence postavit novou chaloupku a dobøe se o ni staral,
a do její smrti. A e byl poctivý, ádné pekelné nekaloty ke svému štìstí
nepotøeboval. Ale co ty otisky øetìzù? Byli to opravdu èerti? Ale kdepak.
Vysvìtlení je jednoduché. Kameny pøekáely na políèkách zdobnických
hospodáøù. Menší odtáhli pomocí koní, ale ty vìtší bylo potøeba rozbít.
A tak se kameny navrtávaly. Nìkdy se dìlily trhavinou, jinde pomáhala
voda a mráz. Do dìr se nalila voda, ta v noci zmrzla a kámen narušila.
Po nìkolika opakováních pak kámen prasknul, ale pøipravené díry
v nìkterých kusech zùstaly. A kdy se dobøe podíváte, zjistíte, e
kameny jsou pìknì v øadách, opravdu jak pro most. Ale to je rolníci
jenom odtáhli na kraje svých políèek, kde pak dìlaly pøirozenou hranici
pozemku a navíc chránily pøed prudkými lijáky, které by jinak spláchly
pùdu do údolí.
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