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1 ÚVOD I – PRADÁVNÁ DOBA 

O dávných, pradávných dobách dnes už nikdo nic neví. Jak bychom také mohli? Přesto však v té době 

žili naši dávní pradědečkové a prababičky, kteří zanechali stopy v krajině i stopy v nás samotných, 

v naší krvi a v našich zvycích. Dá se říci, že pradávné doby utvářely určitým způsobem to, kým jsme 

dnes. Chtěl bych vám nyní ve stručnosti představit některé z těchto stop, a to právě stopy v krajině 

(archeologie) a v krvi (přírodovědné metody), abychom měli ucelenější představu a možná i inspiraci 

pro to si uvědomit, kdo vlastně jsme (i když se v následujícím úvodu budeme celou dobu pohybovat 

na tenkém ledě). Nebudu zabíhat do podrobností, jistě si sami dovedete tyto věci dále najít a hlouběji 

prozkoumat, budete-li mít zájem. Předem bych chtěl říci, že toto zjišťování je velmi závislé na vaší 

vlastní interpretaci, proto mohou vznikat někdy i zcestné teorie. Samozřejmě jim není možné 

zabránit, což je na jednu stranu dobře, na stranu druhou o některých chybách již víme, a proto vám 

některé z nich mohu pomoci odhalit hned na začátku. 

Obrázky následující v tomto úvodu jsou v podstatě mapy vyznačující dvě rozdílné věci, a sice: 

1.) Archeologické kultury. Ty vůbec nesouvisí s tím, „kdo“ za lidi vlastně dané území obýval, za co 

se považovali a jakým mluvili jazykem. Tyto archeologické „kultury“ vyznačují pouze souhrn 

předmětů (nádob, hrobů apod.) s typickými znaky pro daný čas a dané území, což ještě není 

pevně ohraničeno. Uznávám, že pojmenování „kultura“ je v tomto případě naprosto 

nevhodné, ale je to tak zavedené. 

2.) Přírodovědné odkazy na výskyt „mutací u skupin haplotypů“ Y chromosomu u mužů (ten mají 

pouze muži), které byly zjištěny například z kosterních pozůstatků spolu se srovnáním se 

skutečností dnes. Prvním problémem je samotný Y chromosom, který se vyskytuje pouze u 

můžu a daná mutace je zděděna od pra-pra-pra…dědečka z otcovy strany. Tedy pokud 

bychom ho zkoumali pouze u konkrétního jednotlivce, nemá naprosto žádnou vypovídací 

hodnotu a naprosto nesouvisí s dispozicemi a už vůbec ne se vzhledem daného jednotlivce. 

Je potřeba brát v potaz to, „jak moc“ se vyskytuje v dané oblasti u sousedících skupin – neboli 

„kolik vašich sousedů“ má stejnou mutaci jako vy a kolik ne. Potom už lze o nějaké vypovídací 

hodnotě mluvit, o dispozicích, vzhledu apod. Druhým problémem je někdy přílišné srovnání 

s dnešní situací, které nebere v úvahu pohyby lidí, vojsk a obchodníků a jejich genetický vklad 

v průběhu naší na takové věci bohaté historie. Opět je to o srovnání, procentech a výpočtech. 

Pokud toto neuděláte, můžete se dobrat k nesmyslům (i mnoho vědců na počátku tak 

dopadlo). Odborníci mi zjednodušení prosím odpustí. 

Tyto dvě věci plus jazyk a kulturu v pravém slova smyslu nelze přímo spojovat dohromady. Jedná se o 

rozdílné věci, které se mohou na mapách vzájemně překrývat a nemusí vůbec brát ohled na své 

domnělé hranice. To je asi nejdůležitější poznatek. Proto mějte toto nyní živě na paměti a nedělejte 

předčasné závěry. Následující obrázky vznikly z práce odborníků i nadšenců, kteří se tímto tématem 

dlouhodobě zabývají a jsou (většinou) otevření ke změnám. Nic nemusí být takové, jak to nyní 

vypadá. 

Následující první mapa z projektu Eupedia zobrazuje situaci z hlediska archeologie a genetiky 

v Evropě mezi léty 2 800 – 2 500 před naším letopočtem (mladší doba kamenná a doba měděná). 

Všimněte si rovněž „mutací u skupin haplotypů“, které se našly na pozůstatcích některých 

archeologických „kultur“. Dále pak je na mapce rovněž znázorněná možná souvislost mezi částmi 
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těchto archeologických „kultur“ a předchůdců pozdějších historicky známých etnik či kulturních nebo 

jazykových skupin. Znovu upozorňuji, že se jedná o interpretaci a pouhou možnost. 

Zde nejpatrněji vystupuje a na naše území zasahuje kultura se šňůrovou keramikou (Corded Ware) 

s na obrázku vyznačenou možností, jaká „mutace u dané skupiny haplotypů“ se mohla s její pomocí 

rozšířit. Nálezy dokládají zemědělský (obilí obtisknuté v keramice) a pastevecký ráz. Tato příchozí 

„kultura“ se kryje s původní (vyspělou) megalitickou kulturou, která je pravděpodobně zodpovědná i 

za profláknutý Stone Henge v tehdy hlubokých britských lesích. Mapka rozhodně stojí za důkladné 

prozkoumání. 

 
Zdroj: Eupedia 

Podívejme se na to, jak čas plynul. Z kultury se šňůrovou keramikou se později vyvinuly jiné kultury. 

Například na severu kultura trzciniecká. Následující obrázek dává do souvislosti i pozdější hydronymy, 

což je ale ve většině případů slepá ulička, podobně jako jiné „jazykové“ rozbory. 
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Autor: Hxseek 

Teď přicházíme k tomu nejzajímavějšímu, což je situace kolem únětické kultury. Na tu měly vliv snad 

původní megalitická kultura, pozdější „kultury“ vycházející z kultury se šňůrovou keramikou (od 

severu) a předchůdci mohylové kultury (od jihu) (Tumulus). Kdo četl příběhy Eduarda Štorcha z doby 

bronzové, jistě si vzpomene na jím vzpomínaný „trojí národ“. Tady se dle mého názoru vskutku stalo 

něco neobyčejného a tajemného. Protože později například na jihu vznikla knovízská kultura 

(předchůdkyně kultury štítarské a později halštatské) a na severu lužická kultura (předchůdkyně 

pomořanské a později przeworské kultury). 

 
Zdroj: Eupedia 

Návaznost mezi únětickou a lužickou kulturou byla totiž mým pouhým neodborným názorem, dokud 

archeologové neučinili objev na podzim roku 2016 v Hvozdnici u Hradce Králové tyto „kultury“ 

spojující. Zde si všimněte jedné věci, a sice, že se (mimo archeologii) především přírodovědné objevy 
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výrazně měnily teprve v posledních letech. Ale vraťme se zpět. Na území původní únětické kultury 

máme kulturu knovízskou (modrofialovou) a lužickou (růžová). Pro zajímavost, genetické pozůstatky 

z lužické kultury obsahující předchůdkyni mutace R1a-M458 se našly v německém Eulau v hrobu 

mužů, u nichž se geneticky zjistilo, že to byli bratři. Opět se zde nezabývám podrobnostmi. 

 
Autor neznámý 

Doba bronzová nám vrcholí. Na severu stále máme lužickou kulturu, na jihu místo knovízské později 

štítarskou a později halštatskou kulturu, která se ve své většině často spojuje s pozdějšími 

historickými „Kelty“. Je potřeba mít opět na paměti, že se všechny „kultury“ v okolí vzájemně 

ovlivňovaly. Následující obrázek opět ukazuje další interpretaci. 

 
Zdroj: Eupedia 

V době železné se postupně z kultury halštatské stává laténská (5. století před naším letopočtem až 

do přelomu letopočtu) a z kultury lužické kultura pomořanská (7. až 3. století před naším letopočtem) 

a později przeworská (3. století před naším letopočtem až 5. století našeho letopočtu). 
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Autor: Dbachmann (halštatská a laténská) 

 
Zdroj: Wikipedia Commons, ossipro (pomořanská) 

Kultura przeworská čelila značným vlivům příchozích kultur ze severu od moře, tradičně spojovanými 

s „východními Germány“. Následující obrázek ukazuje další možnou interpretaci z této doby. 

 
Autor: Hxseek (przeworská) 

Na následujícím obrázku je kultura przeworská vyznačena žlutě. 

 
Expanze „germánských“ kmenů na přelomu letopočtu. „Pochod“ přes oksywskou kulturu (červeně), kde 

zapříčinily její materiální asimilaci, a přes velice významnou przeworskou kulturu (žlutě), kterou ze stran 

obklopily a částečně se s ní materiálně promíchaly. Autor: Ulamm 

Doba stěhování národů pak tvoří jinou kapitolu se všemi jejími úskalími, které popisoval například 

Florin Curta nebo Paul Barford. I zde je více neznámých než známých, a znovu zde vystupuje další 
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zajímavý nádech tajemna, rozpad stávajících „civilizací“ a postupný vznik nových. Tady radši nechám 

mluvit skutečné odborníky (i ve vztahu ke kultuře s keramikou pražského typu), jelikož zde známe i 

historické záznamy. Viz například: „Neslované“ o počátcích Slovanů od Przemysława Urbańczyka. 

„Slované, jejichž rozsáhlou expanzi na počátku druhé poloviny 1. tisíciletí zachycujeme archeologicky i 

historicky, byli národem nespočetným. Jejich kolonizace nespočívala ve vylidnění původní pravlasti 

(jako tomu bylo u Germánů). Bylo jich tolik, že se doma neuživili, a dokázali zaplnit a ovládnout 

velikou část Evropy. Přesto je dobře známe teprve z doby jejich stěhování a zabírání nových sídel. V 5.-

6. století se nám Slované vynořují takřka pohádkově, jakoby nově zrození, bez předchůdců, bez 

vysvětlení. Archeologie už odedávna pátrá, odkud se vzali, kde byla jejich pravlast, ale výsledky 

bádání jsou rozporné a většinou se neshodují. Někteří archeologové, zmateni touto skutečností, 

dospěli k názoru, že Slované do té doby neexistovali, že se zrodili z různých navzájem smíšených 

etnických skupin. I jednotný slovanský jazyk je proti ostatním indoevropským jazykům poměrně 

pozdní. Kdyby šlo o menší oblast se sevřenějším územím, kdyby šlo o oblast, kde budoucí Slované 

převrstvili stálé obyvatelstvo a tam pak řadu desetiletí i staletí zůstali, bylo by to asi možné, ale 

Slované se stěhovali do různých míst, stýkali se a sžívali vždy s jinými etnickými skupinami, rozložili se 

na obrovské prostoře bez vzájemných pravidelných styků a bez reálné možnosti takových styků. A 

přitom již nejstarší zprávy mluví o jednotném jazyku a společném původu. Chyba bude asi na straně 

archeologie, ve stavu poznání a zkoumání, v obtížích, které archeologům vznikají, když chtějí určit a 

etnicky vymezit tu či onu kulturní skupinu. Archeologická kultura se totiž mění a vyvíjí v čase a 

prostoru a pojem kultura a etnikum znamenají někdy téměř totéž, jindy jsou naprosto rozdílné. 

Sledování určitých rysů do minulosti se daří jen málo, protože se vždycky najde nějaký skutečně 

závažný důvod, jak argumentaci oslabit nebo zpochybnit, anebo najít nějaké jiné vysvětlení. Zkoušejí 

se různé cesty a postupy, ale zatím bez obecně přijímaných výsledků. Nebývalý rozsah kolonizace, 

změna dlouholetých zvyků a sídel, jistý důraz na rozchod starých společenstev a na pohyblivý způsob 

života u některých z nich, války a loupeže, to vše se patrně odrazilo v hmotné kultuře Slovanů a staré 

výrobní tradice, zvyky a kulturní svéráz se dočasně rozplývaly nebo upadaly v zapomenutí. V době 

stěhování se udržely pouze výrobní postupy a rituály nezávislé na konkrétním prostředí. Jednoduchý 

pohřební ritus – spalování mrtvých bez bohatých milodarů – rovněž neumožňuje stanovit jakékoli 

zobecňující znaky pro jednotlivé kultury či skupiny. Také mnozí Germáni v době stěhování národů 

vyráběli místo krásných nádob předchozího období hrubě lepené hrnce, ale u nich jme ve výhodě: 

historických zpráv je více a v jejich původní pravlasti mohl žít sotva kdo jiný než oni. Zato Slované ve 

východní a střední Evropě měli kolébku na křižovatce různých útoků a přesunů, etnika se střídala a 

vzájemně převrstvovala. Historické zprávy mluví o Skytech, Sarmatech, Germánech a jiných, na severu 

žili Baltové, v mnohém se Slovanům podobající, vedle nich a za nimi Ugrofinové, ve střední Evropě 

mohly být zbytky Ilyrů a Keltů. Jestliže víme, že na určitém velkém území jedné archeologické kultury 

žilo více etnik, že se všichni vnějškem přizpůsobovali a že po určitý čas žili téměř stejně, používali 

stejné výrobky a stejné ozdoby, jak najít tu pravou slovanskou složku? Řešení se jisté najde, ale bude 

zapotřebí ještě hodně práce, kritičnosti a vědecké odvahy.“ – Problematika etnogeneze, Slované, 

Magdalena Beranová 

Zakončím tuto dobu interpretací jednoho známého nadšence na projektu Eupedia. Znovu se zde 

objevuje různé překrývání historických etnik, archeologických „kultur“ a „mutací u skupin haplotypů“. 
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Situace před „etnogenezí“ „Slovanů“ (především z M458, Z280 a I2a). Autor: Tomenable 

A nyní se možná ptáte: A tito všichni jsou naši předkové? A na to vám odpovím: Svým způsobem ano. 

Po krajině i po krvi. Po jazyku nebo určitých přejatých slovech možná také. Není hezké takhle svou 

minulost vidět? Není hezké zároveň vědět, že i většina těchto „mutací u skupin haplotypů“ se u nás 

vyskytuje dodnes? Většina obyvatel Čech patří, podobně jako ostatní Slované, do skupiny R1a (i když 

ne tolik jako třeba v Polsku). Oproti Polsku je ale většina (80 procent) v R1a-M458. Lze z toho něco 

vyvodit? Nic a všechno. O něco se pokusil polský profesor Tomasz Grzybowski, ale nejspíše byl 

částečně na slepé cestě. Každý nový rok v těchto metodách znamená možnost velkého objevu či 

zjištění a vyvrácení starých vzorců, přičteme-li k tomu například práci antropologů. Každopádně budu 

dále sledovat nadšence z Eupedie. 

 
Zdroj: Badatelská skupina o R1a-M458 

Stopy v naší krajině jsou pestré a památky po nich stejně důležité jako třeba z období středověku. 

Jsou možná pod Zemí nebo v podobě zalesněných valů, ale o to jsou kouzelnější a tajemnější. Važme 

si těchto míst, vždyť je obývali naši pradědečkové a prababičky. 

Pevně doufám, že se vám následující krátká procházka naší krajinou, dobami našich předků a jejich 

zvyky bude líbit. 
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2 ÚVOD II – JAK VNÍMAT PŘÍBĚHY 

Následující úvod slouží k ukázce toho, jak vnímat zamyšlení a příběhy, které se nachází v této sbírce. 

Pro další vysvětlení viz www.vindove.cz 

Uprostřed hlubokého listnatého lesa, v němž vysoké Buky, Duby, Habry a 

Lípy sahají až k nebeským mrakům, jejichž světle zelené koruny tvoří 

pohyblivou lesní střechu propouštějící zrovna tolik slunečních paprsků, aby 

nikomu nebyla zima ani horko, tam, u šumícího potůčku, na mechové 

podestýlce, na vyvrácených dřevěných velikánech nebo jenom tak pod 

rozložitými větvemi sedělo asi dvanáct dětí, které na sobě nosily malé bílé 

tuniky. Zprvu si sice hlasitě povídaly a do rytmu dalekého tlukotu černého 

Datla a zpěvu Drozda hrály roztodivné hry s využitím červených jeřabin, 

žaludů a trnitých ostružin, nicméně po chvíli se jako zázrakem utišily. Jako 

by zde mimo prostor a čas, mimo skutečnost a představy na někoho čekaly. 

Tyto děti znaly Přírodu moc dobře, věděly, že to nejdůležitější se zpravidla 

skrývá pod povrchem, tolik hmyzu, hub a zatím neznámých tvorů, kteří 

udržují celý les pohromadě. Znaly minulost své krajiny a lidu, aby mohly 

lépe zjistit, kdo vlastně jsou, aby se mohly poučit z minulých chyb. Byly zvídavé a odvážné, věděly, jak 

koloběh hýbe lesem, kudy se přenáší živiny a jak každý strom bojuje o své místo na Slunci. Vůbec 

nevypadaly překvapeně, když se před nimi neslyšně objevil vysoký mladý muž s lehkou sekerou 

v ruce, jejíž dřevěné topůrko bylo dlouhé tak, aby se dalo uchopit obouručně. Děti se na muže se 

zájmem dívaly. Těšily se, že jim zase poví nějaký zajímavý příběh. 

Muž se posadil přímo mezi ně, zatímco zhluboka dýchal čerstvý lesní vzduch. Usmíval se. „K čemu 

slouží příběhy?“ zeptal se najednou nečekaně. Děti seděly zamyšleně. V dáli zpívala Červenka, která 

rychle měnila své místo. „Aby,“ promluvil jeden chlapec, „nás něčemu naučily.“ „Správně,“ odvětil 

muž, „ještě něco vás napadá?“ „Aby,“ navázala ihned jedna dívka, „nás nutily přemýšlet, 

představovat si a vytvářet příběhy nové.“ Muž se stále usmíval. „Aby nás vedly ke zkoumání světa,“ 

pravil další hoch, „proto je důležité, aby stále vznikaly nové.“ Vítr v korunách stromů příjemně dul. 

„Aby nás spojily s předky a s krajinou,“ řekla další holčička, „s předky, kteří nám je odkázali, 

s krajinou, ve které se odehrávají.“ Muž se opřel dlaněmi o měkkou lesní Zem, která byla pokrytá 

Sasankami, Jaterníky a dalšími rostlinami. „A co se v oněch příbězích odráží? Co obsahují?“ „Životní 

moudra,“ odpověděl jeden chlapec se smíchem, i když přesně nechápal, co si pod tím, co on sám 

právě řekl, má vlastně představit. „Historické události,“ navázal další hoch s šátkem kolem hlavy. 

„Názory toho, kdo je vyprávěl,“ pravila jedna dívka. „Správně,“ souhlasil muž, „to všechno v nich 

můžeme nalézt.“ „Představy z různých dob,“ navázal první hoch. Muž se na něj zadíval. „Ano,“ 

odpověděl, „už od nejstarších dob se v nich objevují mluvící zvířata, rostliny a kameny. Pak mluvící 

předkové, duchové, víly, trpaslíci, a dokonce i různí bohové, ve které naši předci v různých dobách 

skutečně věřili. Před tisíci léty věřili něčemu trošku jinému než před sto léty, a to je správně, že se 

posouváme dál, že díky příběhům můžeme poznat, jak to bylo v minulosti, a spoluvytvářet 

přítomnost.“ Děti seděly jako zařezané. Čistý potůček spokojeně šuměl. „Postupem času jsme 

některé důležité věci zapomněli,“ pokračoval muž, „ale některé nové jsme se zase dozvěděli. My dnes 

už například víme, proč zapadá Slunce, proč padá déšť z mraků a Nebe blýská. Ovidius v Proměnách 

psal o učenci jménem Pýthagorás, který dokázal poznat, kdy blýskají narážející mraky a kdy samotný 

bůh hromu. Dnes už ale dokážeme díky náboji v Nebesích zjistit, proč bouří skoro ve všech případech, 

a vysvětlit to díky Přírodě samotné a díky jejím silám, bez boha. Také víme, že hromové střely 

http://www.vindove.cz/
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nepochází z Nebe, ale že je nám tu zanechali naši dávní předkové, kteří je v dávné kamenné době 

používali jako nástroje nebo cenné předměty.“ Děti se na muže dívaly bez jediného slůvka. „A mnohé 

ještě zjistíme,“ dokončil muž, „stejně jako jsme zjistili, že některé rostliny a houby spolupracují přes 

kořeny, posílají si živiny. Říká se tomu mykorhiza.“ Muž se zamyslel. „Bylo by zvláštní,“ navázal muž, 

„věřit v to samé jako naši dávní předci před tisíci, nebo v to samé jako naši předci před dvěma tisíci 

léty (a to mohly být docela jiné věci). Žijeme v dnešní době, ale ty příběhy a různé bytosti v nich jsou 

právě důležité tím, že nás s nimi spojují. Že nám ukazují tvořivost našich předků a celou krajinu kolem 

v jiném světle a jiných představách.“  

Muž se zamyslel. Zadíval se na bzučící vodu v potoce. „To se týká i zvyků,“ 

začal zeširoka, „a nejrůznějších obřadů. Některé smysl v dnešní době mají, 

pro některé smysl najít můžete, jiné patří časům dávno minulým, zpět je 

pohltí příběhy.“ Děti zamrkaly svýma zmatenýma očima. „Myslím si,“ 

pokračoval muž, „že je škoda, že takové přechodové obřady, třeba obřady 

dospělosti pro chlapce a pro dívky, dlí dnes snad pouze v příbězích, neboť 

nám pomáhají přerodit se z jednoho období do druhého, pochopit danou 

proměnu, podobně jako zvyky na přelomu ročních období slouží k uvědomění 

si proměny Přírody a jejího koloběhu. Je na nás je z příběhů dostat zpět do 

světa.“ Vítr zavál. V dáli se ozvalo praskání moudrých stromových velmožů. 

„Musíte si sami přebrat,“ navázal opět mladý hnědovlasý muž, „to, co vám 

kdo říká, zhodnotit to s otevřenou myslí a vytvořit si vlastní názor. Přijmout 

pravdivá pozorování a navázat na ně. Třeba kolik nepochopení a podvodů je 

stále v léčitelství, medicíně, kdy mnohé prokazatelně fungující věci, způsob stravování a bylinné 

odvary, by mohly nahradit či doplnit některé dnes používané postupy. Zkoumejte a zaměřte se na to, 

co opravdu funguje, co před vašima očima dává výsledky, a neberte ohled na nikoho, kdo mluví 

nesmysly, byť by se jednalo o autoritu. Buďte otevření, laskaví a hlavně odvážní. Přemýšlejte.“ 

Statečnost, Oheň a Voda. 

V tu chvíli se však ozval jeden chlapec, který seděl přímo vedle tekoucího potůčku. Za ním se 

rozkládaly staré bučiny, které pamatovaly staletí. „Občas mluvím ke zvířatům,“ začal povídat, „k 

rostlinám a různým postavám, které se mi objevují v hlavě.“ Muž se jen usmál. „Já také,“ odvětil, „a 

není nic hezčího než pak své zážitky a představy spojit a vyprávět příběh.“ O slovo se přihlásila jedna 

dívenka. „Moje maminka nevěděla,“ pravila, „že rostliny umí skrze své buňky přenášet signály, že 

odpoví na požíraní listů vytvářením hořkých látek, které je zvířatům znechutí.“ Muž se zadíval na lesní 

korunu, která se mírně vlnila a působila tak uklidňujícím dojmem. „I když už jsme na spoustu věcí 

přišli,“ navázal, „ať už přírodních nebo historických, mnoho lidí o nich neví. Většinou je to totiž vůbec 

nezajímá. Jsem rád, že tebe ano. A jsem rád, že máš otevřenou a kritickou mysl, že se nezasekneš na 

nesmyslných vysvětleních a zkoumáš dále. Kdybychom věřili přesně v to samé, v co věřili naši 

předkové, zasekli bychom se a nic dál nezkoumali. A to nechceme, ne?“ Děti souhlasně zakroutily 

hlavami. Smály se. „Avšak,“ dodal muž, „mnoho věcí stále nevíme. Třeba co je to vlastně vědomí? 

Není vesmír jen holografickou projekcí? Odkud se vlastně vzal život a proč jsme ho zatím objevili 

jenom na Zemi? V jakých podobách může existovat? Možná na odpověď na některou z těchto otázek 

přijdete.“ Děti souhlasně pokývaly hlavou. 
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„Příběhy nás nutí se zamýšlet,“ pokračoval muž, „nejen nad 

těmito věcmi, ale i nad tím, kam my sami chceme směřovat. Jaké 

chceme mít zákony, abychom se vyhnuli sporům? Jaký chceme mít 

vztah ke zvířatům, neboť ten, co vidíme dnes, je otřesný. Odkud si 

vezmeme inspiraci? To si můžeme vybrat. Na tom se můžeme 

dohodnout a já budu nadšený, když si s vámi o tom budu moct 

povídat. I o čemkoli jiném, co vás zajímá. Neboť ve vás je 

budoucnost. Vy jste potomci, předkové budoucích dob.“ 

Představy tvoří skutečnost, jako možnosti či chaos tvoří řád. 

Myšlenky a zamyšlení skrze příběhy hledají možnosti, jak se 

projevit ve skutečnosti. Muž si lehl na měkkou mechovou 

podestýlku. Děti učinily to samé, neboť věděly, že po tomto 

podivném úvodu jim onen muž konečně něco zajímavého poví. 

Možná pohádku o Vlkovi a Lišce, možná příběh o ptáčku Skorci, 

který se potápí do horských bystřin. Možná příběh o Ještěrce, 

která ochraňuje děti v kolébce. To by si přál hlavně onen chlapec 

s šátkem kolem hlavy, neboť přesně o tom se mu zdálo. Možná v to i věřil, nebo chtěl v to věřit. Ale 

přemýšlel a ptal se. Co vlastně víme s pevnou, tvrdohlavou jistotou? Nic. Všechno jsou spíše 

pravděpodobnosti – někdy vysoké, jako to, že opravdu za elektřinou stojí náboj, že rozběhnutí se 

proti stolu hlavou bude bolet. Chlapec byl upřímný sám k sobě, a to je hlavní. Přál si, aby všude byly 

takovéto přirozené pralesy, přál si napravit křivdy svých předků, kteří je v nevědomosti proměnili 

v daleké lány, zatímco se snažil pochopit jejich životní moudra, použitelná v různých dobách. 

„Vladyko Přemysle,“ zeptal se nakonec, „co nám dnes povíš?“ Muž se zasmál. „Příběh o tom,“ 

odpověděl, „jak jsem se narodil. A je to vskutku příběh plný tajemství a pradávných zvyků.“ Děti 

samým nadšením zatajily dech. Celý rozlehlý les začal poslouchat vyprávění toho, kdo žil mimo 

prostor a čas. Toho, kdo žil v příbězích. 
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3 ZAMYŠLENÍ NAD MOCÍ PŘEDKŮ 

„Biskupa například nazývali čarodějem a podvodníkem, obyvatele Kaminu pak hloupými zrádci vlasti, 

kteří odvrhnutím zákonů otců chtějí následovat bludy cizího národa.“ 

– Život biskupa Oty, Mnich z Pruefeningu (úryvek z první cesty do Pomořan), 12. století 

Podle pohádek a různých příběhů je patrné, že prosba k zesnulým předkům přináší plodnost polím, 

lesům, zvířatům a lidem, jako by předkové měli přímou moc ovlivňovat náš svět. Předkové podle 

mého pojetí souvisí s daným rodem, který je s ostatními rody v blízkém okolí podobný ve zvycích, 

jazyce a dalších důležitých záležitostech týkajících se totožnosti. Tyto věci se neustále přirozeně vyvíjí, 

proměňují, obřady získávají nové podoby, jazyk mění výslovnost a přidává slova – přesto zde je 

spojitost, jisté nikdy nedohledatelné kořeny, se kterými je toto neustálé proměňování spojeno skrze 

tradici (z latinského trādere, tj. předávat). Společně tyto rody se svými tradicemi tvoří lid, národ 

v původním smyslu slova. I ten prochází proměnami, někdo vnese do svébytného stavitelství 

cizokrajné prvky, občas může nějaká láska způsobit, že si někdo vezme a do rodu přivede například 

teutona, Sicíliána nebo mouřenína (stejně jako jazyk výpůjčky cizích slov nebo obřad jméno či 

podobu), důležité ale je, aby rod zůstal součástí národa, aby si uvědomoval své předky a krajinu, v níž 

žijí po neznámé věky – neboť část předků i v dávné minulosti mohla přicestovat na toto území, část 

mohla být původní, část ještě původnější, někdo se mohl vrátit, ale přesto je to jeden společný rod. 

Vstup do rodu si musíte zasloužit, a to zvlášť tehdy, pokud jste cizinec. Ale i jako novorozenec jste 

někdy mnohdy zkoušeni. Věřili-li lidé, že se předkové znovu rodí ve vlastním rodě jako potomci, pak 

jste mohli být po porodu zkoumáni, jestli máte opravdu duši předka či nikoliv. Tuto duši přinášejí 

z jiných světů zvířata, rostliny či jiné bytosti žijící v této krajině, v této Přírodě, na jejíž plodnost a zdar 

mají vliv (zrození stejně tak jako nezrození) předkové. Přírodní duchové znají vaše předky, váš rod, a 

znají o to lépe i vás, jsou zvyklí na váš jazyk, vzhled i na vaše písně a obřady, jsou-li vskutku rodové a 

krajině blízké. Vašimi nejdávnějšími předky pak jsou bohové a jejich síly, ze kterých váš rod původem 

pochází (například v Řecku byl snad každý druhý rod potomkem Dia a jeho záletů, viz třeba Ilias). 

Bohové jsou nejmocnější a nejtajemnější předkové, kteří vám pomohou, projevíte-li k nim úctu. I když 

stvořili svět, jejich obrazy jsou jedinečné pro vaši krajinu, váš národ, váš rod – a v neposlední řadě i 

pro vaši vlastní představivost. V tom je veliký rozdíl oproti jiným, na rodech nezaloženým představám 

a náboženstvím. 

„V textu se v podstatě líčí zvláštní názorová výměna na téma, jak je uspořádán náš svět. Mongán [syn 

boha Manannána mac Lira; pravděpodobně převtělen Fionn mac Cumhaill] vykládá, jak poznal svět a 

jeho rozlohy on, když byl vychováván v božském světě, a nahlíží i do svých dřívějších zrození, na nichž 

dokumentuje obrovské proměny krajiny během staletí, a svatý Kolumba mu kontruje výkladem o nebi 

a pekle.“ – Irské plavby do božských světů, Daniel Samek, Bájné plavby do jiných světů, kolektiv 

Dnes se zdá, že rody, a dokonce rodiny začínají pomalu ztrácet na významu a s nimi i podobné 

pohledy na svět. Každopádně by nám toto pojetí, tento „příběh“ mohl i dnes nabídnout to, abychom 

si vážili svých předků, potomků, krajiny kolem nás a toho, co děláme, abychom v tom všem našli 

smysl a uvědomili si, co je opravdu v životě důležité. Nebudeme-li si vědomi svého původu a 

nebudeme-li mít živý vztah k Přírodě, čeká nás pouze roztěkanost, „neuzemněnost“, neschopnost 

najít smysl života a ochudíme tak své potomky o moudrost předávanou skrze tradice a o zdravý svět. 
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4 PROSEBNÉ POVÍDÁNÍ (BÁSEŇ) 

V této chvíli, 

kdy se vše mění, 

spolu jsme připili 

na naše přání. 

Jak dující Vítr přichází, 

s osudem si pohrává, 

životem mě provází 

skrytá vůle tvá. 

Už od samých začátků, 

kdy jsi mi ukázal 

spojení krajiny a předků, 

sílu svou dokázal. 

Pamatuji si cestu po poli, 

za zvony, co zahnaly lužické ludky, 

ať jsem zmatený byl jakkoli, 

hleděl jsem na „tvé“ obrázky. 

Ony nebyly tak úplně tvoje, 

jen představy spojené s nimi, 

pocházející z časů boje 

lidového s cizími. 

Přivedls mě na cestu, 

s přístroji a výzkumy, 

abych se vyhnul trestu, 

šel jsem za přírodními rozumy. 

Po rýmách jsem her nechal, 

po úrazu se chtěl zajímat, 

o léčivé rostliny, tam spěchal 

můj osud, co musel jsem vnímat. 

Vyslal jsi mě daleko, 

za domorodci, knihami, 

co nevěděli všecko, 

ale ukázali kořeny. 

Doma jsem pak začal hledět 

do dávné minulosti, 

o svých vlastních předcích chtěl jsem vědět, 

znát všeho do sytosti. 
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Pelyněk po ledu době, 

jako první přišel k nám, 

mně stejně jak tobě 

k pomoci, jak, se ptám. 

Chrpa v době kamenné, 

Buk se vrátil „nedávno“, 

Slunečnice mořem znané, 

Netýkavka nastálo. 

Neptej se však proměn věků, 

na skon Polabských Slovanů, 

vždyť jsou jedněmi z předků, 

ptej se Drahomíry – a jezerních měšťanů. 

Tak se vrátil do Lužice, 

za Srby a Charváty, 

Čechové slaví „letnice“, 

ludkové, ti ničí zvony. 

Pak pouto Země promlouvá, 

vícehlavá božstva hledá, 

Koně, dávné představy, 

od národů – jak loď připlouvá. 

To bylo kdys v dobách dávných, 

Stopy zapomenutého lidu mluví, 

když se v našich krajinách slavných, 

usídlil duch Margewid – co různé věci ví. 

(Však Jestřába ve mně vidí.) 

Celou dobu jsi mě vedl, 

přes Vinidy po Čechy, 

co pohádek, pověstí četl, 

pět set málo bylo mi. 

Teď když spolu pijeme, 

jablečný, medový nápoj, 

bavíme se, myslíme, 

v pití veliký je náboj. 

(Vindové v podobě Labutí. 

Nejlíp tě zná Dívka Květeny.) 

Tehdy mě chtěl zlý muž divný, 

přivést na cestu zvonů, 

tys jak Jelen zlatorohý, 

ho odrazil, shodil dolů. 
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Síla tvojí záchrany, 

veliká je, mocný jsi, 

tvář Slunečního Hrdiny, 

stále je v té mojí mysli. 

Kdy to bylo poprvé? 

Co jsem tě tím jménem nazval? 

Říkal jsem, Mocný Vide? 

Svętъ/jarъ Vitъ hádal? 

Jak Velšané Griffith-Gripuid? 

U nás Knovid z Knovíze? 

Potom znovu jen Morgetwid? 

Ptal se Perut z Peruce. 

Nejvíc v křivoklátských lesích, 

právo pravъ, hledal jsem, 

v záři očí zelených, 

Čьrnъ golva spatřil jsem. 

(Drozd si hrával se Smrkem.) 

Teď k tobě, Vide, přicházím, 

hlavně o zdraví moc prosím, 

také štěstí, ty víš v čem, 

vše se mění každým dnem. 

Babička i Ovidius praví jen: 

„Není na světě ten, 

co by se zalíbil všem.“ 

V tom je cítit lid i Zem. 

Tvá záře sluneční, 

prosvítá skrze listoví, 

Duby, Břízy čekají, 

plody červenají. 

Jsou to jeřabiny milé, 

květy však má Jeřáb bílé, 

Rozrazil teď přichází, 

znovu Vindy zachrání. 

Třezalka zlé vyhání, 

Slunce volá na dozrání, 

ty tu stojíš, Mocný Vide, 

přistupuji pouze k tobě. 

V minulosti mám kořeny, 

hledím na budoucí činy, 

na věci nové, nevídané, 

vše se mění, neuvadne. 
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Jsem předkem i potomkem, 

stejně jak ty – tys navíc bohem. 

Krajina zpívá naše písně, 

odhaluje smích i tísně. 

Děkuji ti celým srdcem, 

někdy zase se napijem. 
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5 VZTAH KE KRAJINĚ A JEJÍMU DĚDICTVÍ 

Každá krajina má svůj vlastní příběh, přesněji řečeno mnoho různých příběhů. Některé z těchto 

příběhů lze spatřit na první pohled, jiné jsou ukryté v lesních hlubinách nebo pod zemským 

povrchem. Některé se rády ukazují, jiné působí skrytě – skrytě, ale účinně. Pro mnohé z nás je 

porozumění těmto příběhům a rázu krajiny, ve které jsme vyrůstali nebo ve které jsme se rozhodli žít, 

jednou z hlavních hodnot na našem žebříčku. Jako strom se snažíme zapustit kořeny, nabrat do sebe 

její sílu a přispět k ní svým vlastním příběhem, který by se do ní mohl vtisknout. Je pouze na nás, jestli 

ten příběh bude plný úcty, upřímného porozumění, dobrosrdečnosti a odvahy, nebo se jen jako 

přízrak naplní neúctou, křivostí a porušením pradávných slibů, které leží napůl v říši snů a které 

vznikly dohodami mezi stromy a národem, rostlinami, kameny, zvířaty a rodem. Pojďme se nyní na 

některé příběhy krajiny podívat spolu s názornými fotografiemi ze západních středních Čech a okolí. 

Naše krajina kdysi byla jeden velký hvozd, kde se kořeny statných Dubů zdvihaly tak, že pod nimi 

mohla projet jízda jako skrze nějakou kouzelnou bránu. Dnes tuto majestátnost připomínají pouze 

úplně malé středy některých národních parků nebo chráněných krajinných oblastí. Součástí tohoto 

dávného příběhu je však i síla, která stále působí, která pomocí docela malinkatých rostlinek proráží 

betonové pásy, která umožňuje růst malých Dubů, které pod našimi nohami sotva na deset 

centimetrů dlouhé hnědé větvičce na sobě drží tři světle zelené listy. Když se znovu za denního světla 

ponoříte do říše snů, ten malý Dub zazáří a usměje se jako malé dítě, jako jakékoli jiné mládě. A není 

sám. Vedle něj roste Buk, Borovice, Bez, Jedle, Smrk, Lípa, Bříza a všechny možné další stromy a 

rostliny. Tento příběh narušují ti, kteří rozhazují plastové věci a pytle s odpadky a neváží si své krajiny. 

Už dlouho ani nenakoukli na pomezí snění a bdění, aby vnímali duchy míst, duchy předků, víly, 

mluvící stromy či Pána Lesů, Lovce se záludným úsměvem, kterého mnozí známe spíše jako Myslivce 

oblečeného do zelené kazajky s bičem v ruce a s ohnivým zrakem, kterého dějiny odsoudily a 

prohlásily za ďábla, stejně jako mnohé další lidové bytosti, které svou přítomností a svým myšlením 

bránily novému učení a pokroku. Ti lidé se ničeho nebojí, nemají k ničemu úctu. Můžeme však proti 

nim postavit jiný příběh, například tento: „Vnímej krajinu. Domluv se s klukama ve vesnici, zajdi za 

starostou a zeptej se, jestli je možné založit domobranu proti těm, kdo ji ošklivě znečišťují.“ 😉 

Křivoklátské lesy poblíž Týřova Pohled ze Štulce Malý Dub 

Příběhy jsou skryté pod povrchem. Dodnes je možné najít předměty, keramiku a ostatní pozůstatky 

naší minulosti a minulosti národů, které měly tu čest do naší krajiny zavítat. Většina těchto předmětů 

byla archeology nalezená na pohřebištích a ostatních posvátných místech. Tady se však má touha po 

pohledu na tyto předměty často mísí s mou až přehnanou úctou k náboženství našich předků. Oni 

tam přece ty krásné věci nedávali proto, aby je pak někdo vykopal a schoval do archivu nebo muzea – 

nebo ještě hůře prodal. Mnozí lidé se nebojí ani odkrýt a znesvětit mohyly, odbourat nebo odnést 

kultovní kameny. Nemají žádná tabu, ani zážitky. Nebojí se hněvu předků, bohů a lesních duchů. 

Nemají k nim žádný vztah – jak by také mohli, když o podobných místech nemají žádné povědomí. 

Stálo by za to na školách alespoň trochu propojit dějepis se zeměpisem, popřípadě i s přírodopisem, a 

zaměřit se na pravěké období. Například antika je sice zajímavá věc, pochází od ní základ naší dnešní 
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společnosti a „civilizace“, nicméně z ní nepochází, až na několik zabloudilců, naši předkové po krajině 

ani po krvi. Pro nás, co jsou naši předkové opět na nejvyšších místech hodnotového žebříčku, by toto 

mělo být hlavním tématem dějepisu a zeměpisu, od nejstarších dob až po současnost. 

Mohyly v lese Hora u Velké Dobré. Takhle mohyly dopadnou po různých „výzkumech“. 

Jednou nás strýc jako malé děti vzal spolu s rodiči a prarodiči na výlet do stejné oblasti, ve které se 

nacházela naše chata. V Nižboru jsme si prošli muzeum, a teď jsme vycházeli výše na oppidum. 

Rozhled byl pěkný, ale nechápal jsem, co na tom místě bylo zajímavého – kromě pár valů tam nic 

nebylo! A přeci jen mě na něm něco nezaujalo, nějaký divný pocit, který dal průnik mé divoké 

představivosti. Když jsem se pak po mnoha letech procházel po všech těch hradištích, například toho u 

Štulce, kde bylo veliké osídlení v době halštatské, laténské a hradištní (tyto tři archeologické doby 

jsem se naučil znát velmi brzy, protože jsou zkrátka uvedeny snad u všeho; zvykl jsem si i na to, že 

snad každá okolní vesnice má svou archeologickou kulturu – Knovíz, Únětice …), nebo po hradišti na 

Divoké Šárce v Praze, na návrší (často se používá divné cizí slovo: akropole) Libušína nedaleko Kladna 

(na pomezí kmene Čechů a Lučanů), kolem blízkých mohyl v lese Hora u obce Velká Dobrá (největší 

„výzkum“ proběhl v 19. století), začal jsem si představovat všechny ty lidi, kteří zde žili v dřevěných 

domečcích, kteří se chránili valy a palisádami před nebezpečím, kteří zdobili krásné zbraně, kteří 

podnikali barvité obřady a spojovali se s duchy – kteří byli mými předky, neboli tím, odkud pocházím a 

kdo vlastně jsem. 

Valy u bývalého návrší hradiště Libušín Skanzen u Loun (navštíven v zimě; nejsou lidi) 

Krajinu doplňují i různé památné a významné stromy, které pamatují dávné události. Už jen tím, že se 

ty stromy prohlásily za památné, jsou vlastně nedotknutelné a veškeré lidské dění kolem se musí 

přizpůsobovat jejich přítomnosti. Stejně tak jsou i mnohé kameny tak spjaté s dějinami krajiny, místa 

či obce, že stojí majestátně třeba i uprostřed pole. A k mnohým se váží zajímavé příběhy – například 

ten o Zkamenělém pastýři u Klobuk vypráví, že když z vesnice zazvoní kostelní zvon, pastýř se posune 

o vzdálenost jednoho zrníčka písku směrem k vesnici. Jakmile se pak dotkne kostela, nastane soudný 

den – ovšem když zazvoní zvon z protější vesnice, pastýř se posune o zrníčko písku zpět na své 

původní místo. Z čehož vyplývá … že lidová moudrost je nepřekonatelná. 😉 
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Oldřichův Dub v Peruci 

 
Zkamenělý pastýř u Klobuk 

 
Šemíkův pomník v Neumětelích 

Díky postavené dřevěné soše a bohatým dějinám je velmi známý kopec Velíz. Nedávno jsem se na 

něm byl znovu podívat, naposledy jsem tam totiž byl před víc jak půl rokem. Ve vedlejších vískách 

s názvem Kublov a Broumy mají o májových slavnostech velmi lidový smysl pro humor, neboť kdysi 

dávno, když jsme tam v ten čas projížděli od Žebráku a Točníku zpět na chatu, nás zastavily oba 

průvody a za drobný příspěvek daly mému dědovi napít pivo a víno, i když řídil auto. Naštěstí kolem 

v tu dobu nebyli žádní strážci zákona. Každopádně zpět k Velízu. Díky jisté známosti okolních cestiček 

se dokážu na vrchol k soše dostat tak, abych nepotkal ani jednoho člověka. A i když se jde lesem a v 

podstatě se jedná o přímý výstup, celková vzdálenost je výrazně menší a pro lidi, co se tam škrábou po 

asfaltce od Kublova, mám jen škodolibý úsměv. 

Pohled na Velíz Dřevěná socha na Velízu 

Přeji vám, abyste si našli svou krajinu a vzorně se o ni starali, pocítili spojení s ní a se svými předky. Ať 

už třeba bydlíte nedaleko Neumětel, kam doplaval statečný Šemík s Horymírem, Plešivce v Brdech, 

Vlčí hory v Českém Švýcarsku nebo u Panské skály, vždy máte být na co hrdí. 😉 

Plešivec v Brdech Vlčí hora 
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6 VINDOVÉ (PŘÍBĚH) 

A jak mohl vypadat takový příběh o původu lidu/národa, který mohli starší určitých rodů v nějaké 

z minulých dob vyprávět svým potomkům? 

Na úplném počátku, když lidé poprvé u velikého jezera vyšli ze stromů, z Dubů a Líp, z Jasanů a Olší, 

aby poprvé pohlédli na krásný svět, někteří z nich stáli velmi blízko břehu. A protože v oné době byli 

lidé ještě poněkud nešikovní, mnozí do jezera spadli a začali se topit. Ze všech sil se snažili dostat na 

hladinu, nicméně netrvalo dlouho, aby si uvědomili, že je začal odnášet velice silný proud z jezera 

pryč, do koryta nějaké řeky. Neměli nejmenší tušení, co se to vlastně děje a kdo to všechno způsobil. 

Veliký proud je pronášel různými světy, kde čas běží jinak, rychle, pomalu, bleskově, točili se 

v záhybech řeky, pluli hlubokými lesy, mezi vysokými skálami, na nichž byly slyšet orlí hlasy. Celou tu 

dobu se tito lidé snažili dostat na povrch – díky tomu se jim protáhla těla, zhustily vlasy, aby 

nepropustily tolik vody, díky čerstvé léčivé vodě, která se do tajemné řeky v jiných světech vlévala, 

vypadali mladší. Tváře nebyly natažené, spíše se pod vlivem vody zakulatily, lícní kosti se zvedly blíže 

k očím. Ty se prohloubily a zkrásněly, ústa se zmenšila. Zkrátka a dobře proud s lidmi dělal, co se mu 

zlíbilo, a tvaroval si je tak, jak potřeboval. Vše se zdálo divoké, nicméně přeci jen v tom všem byl skryt 

záměr. Teprve když proud tyto lidi shodil vodopádem do tajemného jezírka, objevili se v zemské říši 

v srdci světa, a to přímo v Bílé řece u místa, které v řeči předků nazýváme Lawos. Proud však 

nezpomaloval, stále tam byl s nimi přítomný. Jejich cesta proudem díky pobytu v jiných světech trvala 

podle místního času celé věky! Nyní však byl jejich cestě konec. Zničehonic na kapičky vody na jejich 

tvářích silně zasvítilo Slunce a všechny přítomné proměnilo v krásné bílé Labutě. Ty se konečně mohly 

z proudu volně vznést a vyletět až k nebeským výšinám. Letěly nad lesy, v dáli spatřovaly modravé 

hory. Teprve po nějaké chvíli, když objevily volnou mýtinu, na ní hladce přistály. Jakmile se však 

dotkly pevné Země, změnily se zpět v lidi, jakými byly v onom proudu, ovšem s jedním výrazným 

rozdílem: Všichni do jednoho byli odění v dlouhých čistých plátěných košilích z jemného Lnu. Ještě, 

než se stačili vzpamatovat, k nim zdálky promluvil Nebeskozářivý těmito slovy: „Chtěl jsem vás sem 

zavést, protože mám pro vás zvláštní úkol. Toto místo se nazývá srdce světa a vy budete jeho 

ochránci.“ Lidé se na sebe překvapeně podívali. Tehdy byli ještě dost zmatení, a tak jim poté museli 

jejich zvířecí a rostlinní spojenci, a také těmto lidem příznivě nakloněné víly, vše vysvětlit. Smísili se 

také s místními lidmi, aby jejich národ mohl být pevně ukotven v minulosti. Navíc jim pomáhali ti, 

kteří mluvili řečí předků, což byla řeč podobná té, kterou tito lidé sami v této době mluvili a která se 

nazývala bílá řeč. Na rozdíl od řeči předků však byla bílá řeč jemnější a poněkud syčivější. 

Slunečnímu Hrdinovi se tito zvláštní lidé zalíbili a rozhodl se, že jim bude pomáhat. Spolu 

s Květinovou Dívkou je naučil způsobům a zvykům, které byly určeny zvláště pro ně, zvláště pro jejich 

lid, jejich kmeny a rody. Dal jim i jméno. „Protože jste oděni v bílém,“ promluvil švarný Sluneční 

Hrdina medovým hlasem, „budete se od teď nazývat Vindové, protože v řeči předků Windes znamená 

‚ti v bílém‘.“ Tito lidé, mající střežit srdce světa, se od té doby tak nazývají. Jako všichni lidského rodu 

i oni vědí, že pochází ze stromového dřeva, „su derwo“ (z-draví), z dobrého dřeva, ale navíc také 

z velikého proudu, „su lawo“. Vindové jsou lidé od velikého proudu a těžko dnes mezi nimi najdete 

někoho, kdo by se po pádu do vody nedokázal dostat zpět na břeh. A kde se vlastně nachází to 

tajemné srdce světa, kde Vindové bydlí? Kdybych řekl, že se jedná o naši oblast, asi byste mi jen těžko 

uvěřili. Přesto však vám povím, že území srdce světa je zhruba ohraničeno třemi Bílými řekami, mezi 

nimiž protéká řeka Červená. 
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7 ZÁVIST 

Následující myšlenky mě napadly zrovna, když jsem opět navštívil pozůstatky hradiště a oppida 

jménem Závist, která se nachází mezi pražskou Zbraslaví a Dolními Břežany. Pokud vy a vaše děti 

máte dobrodružnější povahu, doporučuji Závist navštívit v zimě, kdy je všude led, a to strmou cestou 

od Zbraslavi. Ani byste nevěřili, jak dlouho vám může trvat ujít byť jen jediný kilometr po pěšince, 

která vás neustále nutí klouzat na místo, odkud jste sem byli přišli. Samozřejmě je možné vyrazit 

zasněženým lesem – v takovém případě spatříte stopy bájného Divočáka, jehož „přemnoženost“ se 

pochopitelně nevyhnula ani tomuto místu. Vypadá však odlišně než ten, který tu pobíhal v dobách 

Keltů, jak o tom koneckonců vypráví cedule na samotném návrší hradiště. 

  

Podobně jako u jiných hradišť, i zde toto místo sloužilo lidem v různých dobách k různým účelům. 

Největšího rozkvětu podle archeologických nálezů hradiště dosáhlo v době halštatské, přesněji v 5. 

století př. n. l. Později pak stopy po něm mizí, až pak další slávu toto místo získává již v podobě 

oppida mezi 2. – 1. století př. n. l. Bylo zde nalezeno hodně předmětů souvisejících s řemesly, 

kovářstvím a mincovnictvím. Dále již cituji z informační cedule, která se nachází na volnější cestě od 

Dolních Břežan, přesněji na rozcestí u Lhoty: „Rozvoj oppida na Závisti byl narušen někdy v počátcích 

1. století př. n. l., kdy požár zničil hlavní bránu. Oppidum Závist zaniklo někdy v druhé polovině 1. 

století př. n. l., kdy již jeho význam postupně klesal. Bylo v závěru patrně napadeno a dobýváno. 

Germány? Je to pravděpodobné. Jejich malá komunita se zde po čase jen krátkodobě usadila.“ Další 

významný milník přichází se Slovany, kteří v této oblasti založili osadu. Z konce 9. století pak pochází 

pohřebiště, které se nacházelo poblíž jedné z bývalých menších bran (opět na cestě ze Lhoty). Nalezly 

se tu různé šperky, keramické nádoby a jantarové korálky. Na toto pohřebiště upomínají různé 

nerovnosti v Zemi, způsobené prací archeologů. 

  

Avšak abych jen nemluvil o minulosti, musím říci, že se jedná o vskutku pěkné místo zahalené 

„původními“ dubohabřinami, které stejně jako vysoké bučiny působí majestátním a klidným dojmem. 

Při mé poslední návštěvě jsem neodolal a natrhal si z různých šípkových keřů jeden šípek pro 

ochranu. Na samotném návrší se přímo uprostřed jeden rozložitý keř nachází a upomíná tak na 
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vnitřní svět, který je potřeba vnímat jinak, který se musí oslovit. Tento šípkový keř skutečně působí 

jako nějaká tajemná brána do jiných světů či do dávno zapomenutých dob. Přesně o tomhle mluvil 

spisovatel, etnobotanik a bylinkář Wolf-Dieter Storl, který měl den před mou návštěvou Závisti 

v Praze v Městské knihovně přednášku. S nadšením jsem poslouchal, co tento zdravím a mladistvou 

silou překypující „dědeček“ vypraví o rostlinách a o svých bohatých zážitcích z Evropy, z Ameriky a 

z Indie, o jeho setkání s původními obyvateli. Několik jeho knih jsem četl a doporučuji je každému, 

kdo se o léčivé rostliny zajímá do hloubky a zároveň je otevřený i různým pohledům na svět. Doktor 

Storl sám se zajímá i o Kelty a jaké rostliny a jakým způsobem pravděpodobně v dávných dobách i na 

našem území používali. Zmínil i zajímavý bájeslovný příběh o Čápovi, který v jiných světech sbírá duše 

předků-potomků stejným způsobem, jako loví Žáby ve vodách. Potom tyto duše spouští komínem do 

domu, kde lidé dítě očekávají, a duše dítěte tímto způsobem vstoupí do samotné ženy, když ona 

vymetá krb či ohniště. 

  

Další zajímavou věcí, kterou doktor Storl při zodpovídání jednoho dotazu zmínil, bylo jeho 

vypěstování si důvěry v léčivé rostliny a „přírodní léčbu“ obecně, a sice tak, že prostě a jednoduše 

neměl na vybranou (neměl jednu dobu ani platné zdravotní pojištění). Potom dodal, že je jinak pro 

„moderního“ člověka obecně velmi obtížné si tuto důvěru sám v sobě vypěstovat – u tohoto způsobu 

léčby je totiž důležité si nálevy a obklady připravovat pravidelně, dlouhodobě a bez přestávky. Pro mě 

osobně to je jednodušší v tom, že mám poněkud špatné zkušenosti s doktory v případě infekčních 

nemocí (nemluvím teď o různých zákrocích), kdy na mnohé věci zapomínají, nedávno například 

udělat výtěr krku, a poté léčí antibiotiky nějakou domnělou nemoc místo toho, aby udělali pořádné 

vyšetření. Když na tu „správnou“ nemoc pak po půl roce přijdou, dají zase jiná antibiotika, která musí 

být už upravená podle toho, že si daná bakterie vytvořila obranu proti těm ostatním antibiotikům. 

Člověk pak má úplně zničené tělo a myslí na to, že by tento ledabylý přístup a tyto doktory, co to 

takto flákají, klidně mohli nahradit roboti s databází všech možných případů nemocí – ti by pak 

rovnou mohli udělat pořádnou analýzu, a možná by si s vámi i lépe popovídali (paradoxně méně 

„strojově“). Wolf-Dieter Storl zmínil i to, že je důležité mít k rostlinám úctu a nestříkat je různými 

jedovatými prostředky, pesticidy ani herbicidy. Pokud máme k rostlinám úctu, chtějí nám pomoci. 

Samozřejmě zmínil také své rozsáhlé zážitky při sběru divokých rostlin i při práci na své zahrádce. 

Zajímavé bylo také povídání o tom, jak má každý rod svého rostlinného spojence, se kterým určitý 

prapředek navázal kontakt a uzavřel dohodu. Většinou se taková rostlina týká i samotného povolání, 

které daný rod provádí. Například doktor Storl sám pochází původně z tkalcovské rodiny. Jeho 

dědeček mu kdysi hrdě ukázal několik hlaviček plané Štětky, která se od pradávna používá k česání 

vlny. Teprve až později si uvědomil, že tak vlastně nalezl své kořeny a svého rostlinného spojence, 

který ho zbavil boreliózy. 
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Pohled na Závist a Vltavu od Zbraslavi 

Rostliny působí na tělo i na duši, velkým pomocníkem s různými špatnými náladami je samozřejmě 

oblíbená Třezalka, která má v sobě velikou sílu, jež se projevuje látkami, které v těle člověka 

vzájemně spolupracují. V mé oblíbené směsi s Mateřídouškou a třeba i s listem Jahodníku pomáhá 

nám, kteří jsme zaměření spíše technicky a musíme hodně přemýšlet (snad se jedná o spojence mého 

vlastního rodu). Třezalka by snad v bájeslovném pojetí mohla pomoci i proti špatným bytostem, třeba 

proti závisti (teď nemluvím o hradišti zmíněném výše, ale o tom pocitu). Ta se ve zosobněné podobně 

objevuje v příběhu o Merkurovi, který převyprávěl Publius Ovidius Naso podle řeckého příběhu o 

princezně Aglauros. Závist je popisována jako ohyzdná stařena žijící v hlubokém úvale, která se živí 

zmijím masem. Tu proti Aglauros poslala bohyně Minerva, která se Aglauros chtěla mstít za dávnou 

zradu. Aglauros nakonec, „nacucaná“ závistí, hrubě urazila boha Merkura, který ji za to proměnil 

v kámen. Mohlo by se na první pohled zdát, že bohové sami hýbou osudem všech lidí, kteří jsou proti 

jejich záměrům bezmocní. Avšak Aglauros měla hned několik možností – mohla bohyni Minervu 

usmířit, mohla dostatečně přemýšlet a snad silou vůle ze sebe závist dostat či najít jiné prostředky, 

například požádat o pomoc jiné bohy či právě rostliny. Nic z toho však neudělala, stejně tak, jako by 

to neudělala většina lidí. 
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Ilustrace: Godfried Maes 

Obecně by lidstvu neuškodilo, kdyby více přemýšlelo a neuzavíralo se před různými pohledy na 

danou věc. Na jednu stranu jim nevadí uctívat hloupé lidi, jejichž vláda způsobila zničení políček a 

proměnu v lány, na stranu druhou vás odsoudí za to, když lidi neposuzujete podle vzhledu či drbů, ale 

podle toho, co umí a co dělají. Tyto „předsudky“ umí dokonale zatemnit mysl a způsobit zkázu větší, 

než jakou si oni vůbec dovedou představit. Naučil jsem se mnohými věcmi nechlubit, protože často 

právě způsobí nepochopení a závist. Lidé často vůbec neznají minulost, a tedy ani souvislosti – za 

tradici označují podivné zvyky, které nejsou starší než několik desítek let. Nevadí jim kult osobnosti, 

ale odsoudí vás za vaše zalíbení ve víře v předky a krajinu. Nevadí jim, když třeba kvůli životnímu 

prostředí si dáváte pozor na palmový olej, ale když jim řeknete, že mnohem větší odlesňování 

především Amazonského pralesa působí vytváření pastvin pro dobytek a pěstování krmiva pro něj 

(vždyť kolik plodin spořádá, než si vytvoří alespoň nějaké množství svalů/masa), dívají se na vás 

přinejmenším s nepochopením. Když si pak místo „tradičního“ velkochovského oběda dáte vařené 

jáhly s čočkou a jako „dezert“ lískové oříšky s jablkem a hruškou, mají vás téměř za blázna. Ale vždyť 

které jídlo je „tradičnější“? Které zdravější? Které šetrnější k životnímu prostředí? Jako bychom snad 

neměli na výběr. S nepochopením se setkáte, pokud sbíráte hložinky a řeknete, že jsou dobré a 

zdravé na srdce. Odseknutí typu „neznám nikoho, komu by chutnaly hložinky“ je ještě poměrně 

„vlídné“. A nedejte bohové, díváte-li se na šípkový keř jako na bránu do jiného světa! Necháte zkrátka 

představy volně plynout – a zároveň jste to spíše vy, kdo více přemýšlí, kdo nepřežívá pouze 

v zaběhnutých kolejích. Očekávat pochvalu za jakoukoli z těchto věcí je téměř nemožné. 
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Hložinky 

Cestou domů jsem nasbíral některé popadané vlašské ořechy, doma pak roztřídil již dříve nasbírané 

bylinky a položil si jeden z šípků kousek od sebe. Mám milující rodinu, za což jsem velmi rád. Vše 

z toho působí uklidňujícím dojmem. Při pití bylinného nálevu a poslechu jedné horalské písničky jsem 

si pak vzpomněl, s jakou radostí doktor Storl o rostlinách vyprávěl a také na všechny jeho možné 

zážitky – a musím se přiznat, že asi chápu to, co se nám ve svých knihách ve skutečnosti snaží říct a co 

ho vedlo k tomu, aby jako malý vyrazil z dětského hřiště pryč do divočiny. 
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8 PŘÍZRAKY NA KONÍCH (PŘÍHODA) 

Zdálky vypadala dřevěná pevnost, stojící uprostřed jezera, jako klidné místo, které se moc nelišilo od 

jiných ostrůvků pokrytých Rákosím. Všude kolem tohoto velkého jezera byly hluboké lesy, které však 

tichým šuměním varovaly před nadcházejícím nebezpečím. Nebezpečím, na které nebyl nikdo 

z místních navyklý – až na jednoho starého bojovníka, jehož obličej byl pokryt dlouhými jizvami. 

Shromážděné děti, které se k sobě na jednom místě tiskly, ho se zájmem pozorovaly, i když jejich 

srdce byla sevřena strachem z neznáma. Bojovník chodil sem a tam, vše pečlivě pozoroval, aby 

neopakoval ty samé chyby, které při podobných výbojích pozoroval u jiných. Plný odvahy se na děti 

usmíval. „Strejdo Pluge,“ zeptal se koktavě jeden malý chlapec, v jehož očích se leskla zvědavost 

spolu se zoufalstvím, „co jsou vlastně zač? Proč jedou k nám?“ Plugos se zastavil. Nadechl se 

čerstvého vzduchu, načež se k dětem s vlídným úsměvem posadil. Všechny děti se najednou začaly 

cítit mnohem více v bezpečí. „To nikdo neví,“ odpověděl po dlouhé odmlce Plugos, „nevěděl jsem to 

tehdy a nevím to ani teď. Vraždí, kradou a rabují, to je asi smysl jejich bytí.“ „Táta říkal,“ pravil 

najednou jiný chlapec, „že vypadají jako ryby, že se vynoří z lesa a zabíjí vše, co se hýbe. Že jim vadí i 

stromy, keře a nejvíce trnité houští. Když pak všechno zničí, zase zmizí.“ Plugos se zamyslel. „Tvůj 

otec má pravdu, chlapče,“ začal s proslovem, „pamatuji si, když jsem je potkal poprvé – to jsem byl 

ještě docela mladý.“ Děti začaly bedlivě naslouchat. „To jsme šli s jedním kamarádem ze sadu,“ 

pokračoval Plugos, „když tu se najednou z lesa na Koních vyřítili tihle šílenci. Snažili jsme se uniknout 

zpět do vesnice, víte, málokdo se nám v běhu skrze les vyrovná. Ale můj kamarád neměl takové štěstí 

jako já. Když mu tyhle přízraky zasadily smrtící ránu a on padl k Zemi, všichni se zastavili. Lidé 

z vesnice je se zbraněmi v ruce pozorovali, jak si mrtvolu mého kamaráda důkladně prohlíží, jeho 

oblečení, jeho dlouhé hnědé vlasy, jako by někoho podobného viděly poprvé. A potom, no, radši vám 

to ani vyprávět nebudu.“ „Vyprávěj,“ promluvil chlapec, „my se přeci nebojíme.“ Ostatní děti 

pomaličku přikyvovaly. „Dobrá,“ usmál se Plugos, „jejich náčelník odřezal mému kamarádovi vlasy 

z hlavy, pak mu podřezali hrdlo a nechali ho vykrvácet. Mezitím si všichni do jednoho nabírali tekoucí 

krev do dlaní, načež ji začali chlemtat jako hladová divá zvěř. Divné.“ „Ty přízraky,“ zeptala se potichu 

jedna holčička, „jsou krvepijci?“ „Nevím,“ odpověděl Plugos, „ale zabíjejí spíše pro zábavu. Když se 

pak vrhli na naši vesnici, nezastavovali se a nepili ničí krev, prostě zabíjeli. Na něco podobného nebyli 

tehdy naši lidé zvyklí, tehdy jsme žili spíše v míru, moc jsme zbraně nepotřebovali. Nevěděli jsme jak 

se bránit, než se pak ve snech Slunce ukázalo s mečem v ruce. To jsme pak jako děti Slunce věděli, co 

máme udělat.“ Plugos se znovu nadechl. Poslouchal každý zvuk, každý šepot okolní krajiny. „Povím 

vám ještě něco jiného,“ obrátil se znovu k dětem, „tihle šílenci mají silné vůdce. Ti se poohlíží po 

vesnicích, které nechali vyvraždit, a hledají mezi mrtvými sobě rovného. Když si pak myslí, že někoho 

takového našli, useknou mu hlavu, vyženou z ní všechny duchy, vyčistí lebku a pijí z ní takový ne příliš 

sladký nápoj jako ze džbánu. Jednomu z těchto vůdců jsem před několika devítkami lét pohlédl do 

tváře, odtud mám tu velkou jizvu.“ Plugos ukázal na svůj obličej. „Viděl jsem,“ pokračoval Plugos, 

„člověka, jako jsem já. Měl také hnědé vlasy a modré oči jako já, v těch jeho se ale hýbalo něco, co 

jsem nechápal, něco útočného.“ „A porazil jsi ho?“ zeptal se zase jiný chlapec. „Jistě,“ odvětil Plugos 

se smíchem, „jinak bych tu dnes nebyl.“ Chlapec vypadal zvědavě. „A jak jsi ho zabil?“ zeptal se rychle 

a znovu na Pluga upřel svůj zrak. „Usekl jsem mu hlavu,“ odvětil Plugos prostě, „tak jedině můžete 

tyhle přízraky zblízka zabít. To jejich rybí tělo je tvrdé jako kámen. Když jsem ho pak ale sprovodil ze 

světa, padl k Zemi jako každý jiný. Navíc měl u sebe plno zlata a několik dalších věcí, které jsem pak 

odnesl.“ V tu chvíli Vítr silně zafoukal. Plugos v něm rozeznal hlas svého přítele, kterého jako mladého 

ty přízraky tehdy v lese zabily. „Děkuji,“ odvětil Plugos téměř neslyšně, načež se rychle postavil, aby 

dal ostatním vědět, že se nepřátelé na Koních blíží. „Dnes je krásný den,“ řekl si starý bojovník Plugos 
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pro sebe, „možná se už dnes uvidíme v zelené říši a v Zemi Jablek.“ Vítr opět zafoukal. Větve stromů 

se svým šumícím listím se k Plugovi mírně naklonily. Praskání. V dáli se najednou ozval dusot a 

šplouchání. Nepřátelé se na okraji jezera zastavili. Jejich tváře křivil vztek. „Plavou tyhle ryby?“ zeptal 

se jeden muž Pluga. „Ne,“ odvětil Plugos, „jen na lodích.“ Znovu se zamyslel, načež vytáhl krásně 

zdobený meč, který kdysi onomu vůdci sebral. „Už je to tak,“ pomyslel si, „že lidé často přebírají 

způsoby toho, proti komu bojují.“ Zasmál se, načež dal znamení několika připraveným bojovníkům, že 

je čas. Mezitím na břehu začaly naštvané přízraky kácet stromy, aby mohly vyrobit lodě a vory. Jejich 

vůdce nutil svého Koně pochodovat z místa na místo. Byl netrpělivý. „Nebereme zajatce,“ zopakoval 

očividný příkaz ostatním, aby si zkrátil chvíli, „všechny je pobijte, všechno spalte a kořist vezměte 

s sebou.“ Potom se obrátil směrem k pevnosti. „Já vím, že tam jste!“ zakřičel z plných plic ve svém 

jazyce. Ani se nenadál, když vtom jeden z jeho nájezdníků zakřičel bolestí. Pak druhý. Třetí. Vůdce se 

na svém Koni zmateně pohyboval. Než se stačil vzpamatovat, z houští se najednou vynořil jezerní 

vodou promáčený Plugos, který vmžiku srazil vůdce k Zemi. Začal boj. „Dnes se napiju z tvé hlavy, 

hrdý bojovníku,“ zakřičel vůdce. „Dřív,“ odvětil Plugos k vůdcově překvapení v jeho nájezdnickém 

jazyce, „tě sežere divá zvěř, vyžírko.“ Pro vůdce nebylo horší potupy než urážka na cti. 

Bezmyšlenkovitě se na Pluga vrhl v naději, že mu jednou ranou probodne hruď. Nicméně Plugos byl 

na podobné výpady zvyklý. Rychle unikl a vší silou praštil vůdce přes záda. Už se mu chystal seknout 

do krku, když vtom se mu v noze zapíchl šíp. Plugos vykřikl. Popadl na Zemi ležící oštěp a mrštil jím 

přímo proti lukostřelci, kterému se oštěp zabodl v oku, načež spadl do jezera. Vůdce se mezitím 

vzpamatoval a pohlédl na Pluga. V jeho očích se zableskla škodolibá radost. Plugovi se totiž 

zničehonic zamotala hlava, vše začal vidět rozmazaně. Udělalo se mu velmi špatně, načež mu z úst 

začaly samovolně téct sliny. Ruce mu klesly. „No,“ zasmál se vůdce, „teď mi stačí jen počkat.“ Plugos 

poznal, že ho něco táhne ven z těla, nějaká neviditelná síla. Došlo mu, že byl šíp napuštěný jedem. 

Avšak jelikož to byl starý cvičený bojovník, dokázal na malý okamžik sebrat všechny své zbývající síly. 

Přesně ve chvíli, kdy vůdce, zaneprázdněný vlastním smíchem, přestal na malinký čas dávat pozor, 

Plugos vší silou proťal vůdci hrdlo. Čirá krev vystříkla na Plugovo mokré bílé oblečení. Na jeho obličeji 

plném bolesti se objevil drobný úsměv. Ve vzduchu slyšel zvuky píšťalky, té z Rákosu, té z Bezu i té 

z ptačí kosti. Jako by líbezně hráli sami duchové lesa. Před tím, než Plugos přestal dýchat, uviděl nad 

sebou krásnou malou Vlaštovku, která se pohybovala v nápěvu píšťalek. Když bylo po boji, ostatní 

bojovníci napíchli vůdcovu hlavu na kůl na viditelné místo u vstupu do jezerní pevnosti, kde by mohla 

sloužit jako výstraha ostatním přízrakům. Hrdinu Pluga pak přenesli dovnitř a jeho tělo v jiskrné noci, 

osvětlené nespočtem jasných Hvězd, obřadně a s úctou spálili. Děti a ženy plakaly, ani muži si však 

nemohli pomoci a slzu neuronit. Především pak ale oslavovali Plugovo hrdinství, přilévali mu do ohně 

tekutý med a jablka. Ani si nevšimli, že na dřevěných sloupech sedí Jeřábi a že Labutě i v tuto pozdní 

hodinu neslyšně plují kolem pevnosti. 

Když Plugos otevřel oči, uviděl nad sebou jasné modré Nebe. Dlaněmi pod sebou nahmatal svěží 

zelenou travičku. Potom se nadechl a usmál se. Věděl, že není v žádném nebeském městě, kde by žily 

různé národy v blahobytu mimo Přírodu, ale že je přímo v Zemi Jablek, kde se nachází nekonečné 

lesy, křišťálové potůčky plné ryb, políčka a ovocné sady s jablky nesmrtelnosti. Až po nějaké chvíli si 

všiml, že vedle něj neslyšně stojí ta malá Vlaštovka, která ho se zvědavostí pozorovala. „Děkuji,“ řekl 

Plugos potichu, „za převoz.“ Vlaštovka odvětila krátkým pípnutím, načež se vznesla a odletěla zase 

dál. Když se Plugos posadil, uviděl před sebou zlatou záři, která ihned získala podobu muže oděného 

v bílém oblečení. Na hlavě měl věnec z květů Třezalky a v ruce držel žitný klas. Jeho obličej vypadal 

vlídně. Plugos vůbec nevěděl, co by měl udělat, jak by měl projevit úctu. „Na srdce světa pořád někdo 

doráží,“ promluvil vysoký muž nečekaně a s úsměvem, „není kam utéci, ani na jednu ani na druhou 

stranu. Proto jsou důležití takoví lidé, jako jsi ty.“ Plugos se usmál. Věděl, že ta pravá zábava teprve 

začíná. 
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9 VRCH ŠANCE 

Součástí dávného hradiště a oppida na vrchu Závist byl i vrch Šance (neplést s hostivařskou Šancí, což 

bylo také hradiště a osídlení z keltských a později slovanských dob) na protější straně zalesněného 

Břežanského údolíčka. Již od doby bronzové byl celý prostor odlesňován a vzniklo tak vskutku 

jedinečné „hradištní město“, které mohlo strategicky ovládat cestu údolím a vytvořit tak jedinečné 

řemeslné a obchodní středisko. Dnes je Šance pokryta převážně Duby a vzniká tak pozoruhodný 

rozlehlý dubový háj, jehož okraje na různých stranách lemují mladé Břízky, Habry, Buky, Borovice, 

Lípy, ale i další stromy. 

 
Pohled na Závist od Šance 

Na vrchu jsem byl zrovna v době podzimní rovnodennosti a celou dobu jsem nasával posilňující lesní 

vůni podzimu. Po výstupu směrem na bývalé hradištní valy se objevilo pěkné vřesoviště s ochrannými 

bílými a růžovými rostlinami. Mám takový zvyk – když chci vyslovit nějaké přání, obvykle mi stačí 

utrhnout kousek nějaké léčivé rostliny nebo (v tomto případě) sebrat spadlý lístek Jmelí, zašeptat do 

něj svou prosbu a umístit ho na nějaké pěkné místo, které působí dobře pocitově, vzhledově 

z hlediska krajiny a Přírody (mocné rovné stromy, výhled do okolí …) a z hlediska minulosti (osídlení 

předky, jejich představy a příběhy spojené s tímto místem …). Někdy mi na takovém místě stačí najít 

rozlehlý šípkový keř, přání zašeptat přímo jemu a poprosit ho, aby přání poslal na správné místo do 

jiných světů. Že se jedná o představy či „lidové fantasy“, to právě vůbec nevadí. A už vůbec nevadí, že 

jsem na sobě neměl vlčí kožich a kouzelnické předměty z doby kamenné, protože to samé místo i 

jeho síla a duchové jsou s námi přítomni i v dnešních dobách, ve stále se točícím koloběhu Přírody. 

Vždyť není tak bláznivé tvrdit, že z předků se stávají potomci a z potomků znovu předci. 

 
Kouzelné místo na valech 
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10 LÚBELON (PŘÍHODA) 

Onehdy mě žena pěkně vystrojila, učesala mi vlasy, namazala knír a vyslala 

mě s vakem plným nazdobených jablek a ořechů do Posvátných skal. Celou 

cestu jsem si broukal veselou písničku, neboť byl opravdu krásný den. Prošel 

jsem lužními lesy, kolem drolících skal, až jsem došel na místo, odkud jsem 

v dáli v údolí mohl pozorovat vlčí smečku. Duchové mi cestou pěkně 

zamotávali hlavu, takže jsem věděl, že se se mnou chtějí spojit a popovídat 

si. Nu tak jsem vyšel ke kamennému stolu, připravil obětinu a pustil se do 

zaříkávání. Žena mě předtím nechala několik dní hladovět. Mohl jsem jíst jen 

divně chutnající placky a pít hořké bylinné nálevy, abych ony duchy slyšel 

jasně a zřetelně. A to se také stalo. Promluvil ke mně medový hlas, který mi 

pravil, abych druhý den vyrazil do vindské vesnice na pomezí jiných světů, tam na tu horu, odkud je 

vidět údolí táhnoucí se do nekonečných dálek. Znal jsem to místo, ale zdaleka to nebyla jen vindská 

vesnice. Byl to ohromný prostor a žili tam i moji příbuzní a můj bratranec Aidán. Když se onen hlas 

ujistil, že jsem jeho příkazu porozuměl a že jsem věděl, kam se mám co nejrychleji vypravit, zmizel 

v mlze mezi stromovím. Začalo mrholit. Povzdechl jsem si a vyrazil dále, rozhodně jsem neměl 

v úmyslu Slunečnímu Hrdinovi, nebo jak mu říkáš Mocnému Vidovi, odporovat, neboť jsem velmi 

dobře věděl, že ten hlas patřil jemu. Cesta byla daleká a vedla přes kopce a rokle, hory, doly, černý 

les. Nálada se mi cestou pěkně zkazila. Těšil jsem se na vyhlášenou vindskou pohostinnost, na jejich 

mohyly a pohřebiště, kde v tuto pozdní dobu v roce pořádali různé oslavy a hry. Především jsem se 

ale těšil na svého bratrance, který za hvězdným třpytem prozářených nocí dohlížel na těžbu stříbra 

v nedalekých lesích. Cestou jsem si na chvíli odpočinul, ale nakonec jsem se rozhodl pokračovat dále 

a raději na nic nemyslet. Když jsem se dostal k úpatí oné hory, šel jsem dokola, aniž bych si všímal 

pracujících lidí či strážců, na žádné otázky jsem neodpovídal, jak jsem byl nabručený z toho věčného 

mrholení a mlhy, skrz kterou nebylo vůbec nic vidět. Záškodný úsměv mi pak vykouzlil až můj synovec 

Lergo, který mi s očividným nadšením vyběhl vstříc. Byl jsem si jistý, že jednoho dne z něj vyroste 

silný mládenec. Když mě chytil za ruku a já se rozhlídl po okolí, zpozoroval jsem v dáli Aidána. Byl 

jsem rád, že na tomto místě žijí spřízněné národy spolu, protože mezi nimi každý cizinec rychle vynikl. 

A jeden takový dorazil chvíli přede mnou, takže byl středem pozornosti všech, hlavně strážců. Byl to 

jeden z Uhlovlasých, který svůj původ zřejmě neodvozoval od řeky Dánu jako já. Alespoň mu bylo 

trochu rozumět. Když jsem se pozdravil s Aidánem, zeptal jsem se: „Co tady chce tenhle?“ A hodil 

jsem okem po tom cizinci. „Nevím,“ řekl zaražený Aidán, „vím jen, že nepřijel kvůli obchodu.“ Mlaskl 

jsem pusou. „Proč jsi přišel?“ zeptal se bratranec. „Nejsem si jistý,“ odvětil jsem po pravdě, „k ženě 

v noci promluvil Měsíc, který jí řekl, ať mě vyšle do Posvátných skal. Ona tyhle věci bere hrozně vážně 

a já zrovna neměl nic lepšího na práci. Hlavy nepřátel jsem obětoval, zbroj vyměnil za medovinu, 

takže pohodička, nic jsem nenamítal a vydal jsem se tam navázat spojení. No a přímo sem mě povolal 

Lúbelon.“ V tu chvíli ten podivný cizinec zpozorněl. „Lugusbelenus?“ zeptal se mě udiveně. „Jo, jo,“ 

řekl jsem nevrle, „Lugoš Belonoš, ty zaostalč-oš. Nemám rád, když na mě někdo mluví, aniž by se 

představil.“ Cizinec neodpověděl. „Na toho se vykašli,“ řekl známý hlas jednoho mého dalšího 

příbuzného, „je to prý cestovatel, co zaznamenává různé věci.“ Ušklíbl jsem se. „Rád tě vidím,“ dodal 

s úsměvem, „Marge!“ V tu chvíli jsem se otočil a pohlédl mému dědečkovi do očí. „Je mi ctí,“ odvětil 

jsem překvapeně, „nevěděl jsem, že tu bydlíš.“ „Zrovna jsem přijel,“ odpověděl můj čilý děd, „Beli Lú 

mě sem také zavolal, vlastně kvůli mně jsi tu.“ Rozesmál se. Najednou se rozpršelo, a tak jsme se 

všichni museli urychleně schovat k mému bratranci domů. Když jsme se posadili na teplé kožešiny, 

Aidánova manželka Ena nám všem přinesla horký kopřivový nálev. Ani jsme se nestačili ohřát, když ke 
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mně přiběhl umáčený Lergo, který mi během několika okamžiků převyprávěl snad celý svůj dosavadní 

mladý život. Dědeček se na nás oba stále smutně usmíval. „Co se děje?“ zeptal jsem se nakonec 

poněkud vážně dědečka, zatímco se Lergo rozhodl zkoušet pevnost mého kníru. „Za pár dní zemřu,“ 

odpověděl dědeček okamžitě a bez delšího napínání, „Lúbelon chce, abych do jiných světů odešel 

z tohoto místa. Kornonos a předkové mě už dlouho čekají, ale nemohl jsem odejít dříve, než jsem 

Slunečnímu Hrdinovi splatil svůj dluh daleko na Severu, kde stromy roní jantar jako slzy do moře. Měl 

jsem je po dvanáct měsíců a dvanáct nocí ochraňovat a vyhnat každého, kdo by se jich chtěl jen 

dotknout. Ale teď už je dluh splacen.“ Bedlivě jsem dědečka poslouchal. „A proč jsi to všechno musel 

dělat?“ zeptal jsem se zvědavě. „Protože,“ povzdechl si dědeček, „jsem zamlada ty malé kamínky 

rozdával ve velkém každému, kdo byl ochotný za ně zaplatit. Bral jsem je bez obětiny. Porušil jsem 

dávný zákon a neuvědomoval jsem si to. Ale dost už o mně. Důležití jste vy.“ „My?“ zeptal jsem se 

s Aidánem jednohlasně. „Ano,“ usmál se dědeček, „Lúbelon mi splnil poslední přání, přivedl mi vás. 

Chtěl bych, abyste na mě, svého dědečka, a své předky vzpomínali s úctou, abyste se je snažili 

pochopit a dokázali ocenit to, co vám odkázali.“ Na chvíli se pozastavil. „Avšak pamatujte,“ 

pokračoval, zatímco upřeně sledoval Lerga, „že to nejdůležitější jsou pro vás vaše vlastní děti. 

Koloběh se otáčí a z předků se stávají potomci. Naučte je způsobům, odkažte jim zdravou krajinu, co 

nejméně rodových kleteb, co nejvíce odvahy a přímosti. Nehleďte jen do časů minulých, ale hlavně 

na své děti a jejich děti. Slíbíte mi to?“ Všichni, co jsme se v tom domě sešli, jsme jednohlasně učinili 

slib. Dědeček se usmál, načež pomaličku odešel do nedalekého lesíka, kde měli Vindové své 

pohřebiště. V noci jsme všichni uviděli padající Hvězdu, Sova zahoukala a druhý den jsme pomocí 

oslav a obřadů pomohli dědečkovi odejít do jiných světů. Nikdy na jeho slova nezapomenu. Nikdy. 

Správná výchova dětí rozhodně není nic jednoduchého. 
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11 ČEŠI, SRBOVÉ A CHARVÁTI 

Jak daleko do minulosti musí člověk jít, aby poznal sám sebe? A jak moc musí být ta minulost přesná, 

nestačí pouze bájné příběhy a představy, které spojují minulost s přítomností? Tak jako tak je 

přinejmenším zajímavé zjišťovat, jak naši předkové možná žili. Nedávno učinili u Hradce objev, který 

přinesl další vodítko do časů doby bronzové, a sice jistou návaznost významné středoevropské lužické 

kultury popelnicových polí na únětickou kulturu. Je zajímavé, že se tento objev učinil právě tam, 

neboť jde o mně známé místo s vlastním kouzlem. Vyrazil jsem tedy do Podkrkonoší za svými 

tamními příbuznými a během jednoho dne jsem spolu s nimi navštívil různá hradiště v okolí. Vyrazil 

jsem hluboko do země Charvátů. 

Říkáte si, proč Charvátů? Inu, tak se jmenoval dávný slovanský kmen, který na oněch místech 

pobýval, neboť původní český kmen svou rozlohou sahal víceméně pouze do oblasti západních a 

severních středních Čech. Naopak v Lužici od pradávna dleli (Lužičtí) Srbové, kteří tam dlí dodnes. 

Češi, Srbové, Charváti … slova možná znamenající „našinci, sousedé, bratři“. Máme-li navíc věřit 

spisu „De administrando imperio“ z 10. století, pak se jižní Srbové a Chorvati, za nimiž Češi rádi jezdí 

na dovolenou, jmenují podle našich Srbů a Charvátů. 

Hradiště u Češova Na valech 

Velmi tajemným místem s krásným lesíkem je jedinečné hradiště u Češova (nedaleko Kopidlna) 

s neuvěřitelně vysokými valy. Pravděpodobně bylo využíváno starými Slovany, laténskými Kelty a 

možná i právě v době bronzové. Naprosté ticho prozrazuje přítomnost duchů, kteří naslouchají a 

dívají se. Nedaleko valů se nachází pár velikých slovanských mohyl v kouzelném směru Východ-

Západ, který prozrazuje rytmus proudění síly a otáčení Země. Dokonce se předpokládá, že hradiště 

možná slovanským Charvátům sloužilo jako obrana proti sousednímu kmenu Zličanů. 

Návrší u Hřmenína Pohled na Východ 
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S laténskými Kelty souvisí pravděpodobně posvátné či shromažďovací místo na návrší u Hřmenína u 

Markvartic (nedaleko Jičína). Posvátné místo to možná bylo hlavně proto, že nad vrchem Veliš je prý 

možné pozorovat východ Slunce při jarní a podzimní rovnodennosti, ale existuje i spousta dalších 

vysvětlení. Místo je to pěkné, tajemné a dokonalé pro slavení různých svátků souvisejících především 

se Sluncem kvůli své lehce vyvýšené poloze. I na moji babičku působilo velice příjemně. 

Skalní hradiště Poráň Okolí hradiště 

Nicméně o tajemnosti, kterou vám duchové až motají hlavou, je potřeba mluvit na hradišti Poráň u 

Střehoma (u Sobotky u Jičína). Nebo možná přesněji kolem hradiště, neboť na Severu sousedí 

s Českým rájem a ráz krajiny tomu odpovídá i zde. Hradiště se nachází uprostřed kouzelných lužních 

lesů a je obklopeno ohromnými pískovcovými skálami, což vám doslova zastaví dech. Hradiště bylo 

pravděpodobně využíváno lužickou kulturou, halštatskými a časně laténskými Kelty a Slovany v době 

hradištní. Snažil jsem se na něj vyšplhat z různých míst pod skalami, ale jelikož nedisponuji 

schopnostmi Kamzíka nebo divokých Koz, raději jsem pak trpělivost bohů dále nepokoušel. 

Ostroměř Jeřice 

Hradiště slovanských Charvátů se nachází i u Ostroměře nedaleko Hořic, kde mí tamní příbuzní 

hlavně bydlí. Ono hradiště kdysi obsahovalo zahloubené domy a bylo využíváno dále do středověku. 

Našly se v něm prý i předměty z doby bronzové. Na druhé straně Hořic se pak nachází obec Jeřice 

s bývalým ohromným mohylovým pohřebištěm kultury lužické. Bohužel ale bylo pohřebiště rolnickou 

činností zničeno a v nedalekém lesíku se nachází pouze pár zbývajících mohyl, ve kterých se 

především našly urny s popelem a části keramiky. 



34 

 

Hradiště Kal/Vala Návrší hradiště 

No a nyní se dostávám k mému nejoblíbenějšímu hradišti, které naleznete v kouzelném Kalském 

údolí. Nachází se nedaleko Pecky přímo mezi Novou Pakou a Miletínem, městem Karla Jaromíra 

Erbena. Hradiště Kal/Vala je opravdu neuvěřitelně rozhlehlé a jedná se o skutečný unikát se spoustou 

krásných Buků na jeho samém vrcholu, což příjemně kontrastuje s okolními lesy. Bylo využíváno 

především právě v době lužické kultury a také Slovany v době hradištní. Byly zjištěný i keltské nálezy 

z halštatského a laténského období, takže to tu máme všechno pěkně pohromadě. Vždy mě 

překvapovalo, jak staří Slované, či podle Fredegara Vinidové, dokázali najít a usadit se na bývalých 

významných a tajemných místech, jako kdyby je tam kromě výhodné obranné pozice přivolávali 

duchové krajiny. Nedaleko hradiště se podle informační cedule pravděpodobně těžila měď, zlato a 

stříbro. Jednalo se a jedná se tedy o úžasné místo ve všech ohledech. Když jsme tam s bratrancem 

přišli, okamžitě jsme si samovolně začali představovat, jaké budovy se tam asi nacházely, kde se 

prodávalo zboží, kde se popravovalo a že v lesíku na okraji hlavní vyvýšeniny bylo pohřebiště, kde 

jsem mimochodem našel podezřelé díry v Zemi ve směru Východ-Západ. Avšak opravdu mě na tom 

„pohřebišti“ vždy zaujmou především ty vysoké rozvětvené Buky. 

Buky na hradišti Kal Informace o hradišti 

Jako třešničku na dortu jsem v noci navštívil Hvozdnici u Hradce Králové, kde k onomu 

archeologickému objevu, spojujícímu únětickou a lužickou kulturu, došlo. Osobně totiž po 

vykopávkách jezdím zásadně v noci, protože jsem svým založením spíše plachý. 😀 Místo vykopávek 

se nachází na pozemku, kde si někdo původně asi chtěl postavit dům. Zkrátka, vyplatí se znát různé 

oblasti a mít v nich příbuzné. Tak se málokdy ztratíte a mnoho-kdy něco zajímavého objevíte. 
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12 ÁRJOVISTA (PŘÍHODA) 

Věnováno památce mého prastrýce, který byl za druhé světové války nacisty umučen k smrti. Jakákoli 

podobnost s historickými postavami je čistě náhodná. 😉

 

„Jakmile však přemohl [král germánský] Ariovistus jednou sbory galské, v bitvě u Magetobrigy, od té 

doby zpupně a krutě vládne, za rukojmí žádá právě jen děti nejurozenějších šlechticů a uvaluje na ně 

pro výstrahu všechny možné tresty a muka, není-li co vykonáno zrovna podle jeho pokynu a vůle. 

Surovec to je, prchlivec a zaslepený vášnivec. Zkrátka jeho zvůli a pánovitou panovačnost nelze už 

déle snášet. Nepomůže-li nějak Caesar a národ římský, nezbude Galům, než aby učinili všichni totéž, 

co učinili Helvéciové: vystěhovat se z domova, hledat si jinde střechu nad hlavou, jiná sídla, daleko od 

Germánů, a zkoušet štěstí, ať už přijde, co přijde. Vyzradí-li se tohle Ariovistovi, umučí nepochybně 

všecka rukojmí, jež u něho jsou, co nejkrutěji. Jenom Caesar může buď váhou své osobnosti a svého 

vojska, nebo vítězstvím právě dobytým nebo slávou jména římského národa zabránit, aby se už větší 

množství Germánů nepřevádělo přes Rýn; jen Caesar může uchránit celou Galii od Ariovista a jeho 

příkoří.“ – z proslovu Diviciaka (podle Cicera druida), Zápisky o válce galské, Gaius Julius Caesar 

Říká se, že je zrodilo samo ledové moře, z něhož povstal ohnivý drak v podobě hořící dřevěné lodi. 

V té době připomínali spíše obry než lidi, jejich otcem byl spíš zmatek než moudrost kořenů 

nejvyšších stromů, sahajících od nejhlubší jámy po nejvyšší vrchol zasněžených hor. Starci tvrdí, že se 

pak spojili s krvelačnými duchy bažin, jejichž dědictvím je olšovým dřevem zbarvený vlas, nepoddajná 

šílenost, která může udeřit bez varování. A také udeřila. Náš ústup připomínal pád do jeskynní 

temnoty, neznal žádných mezí. Kořist byla jejich heslem, neboť jakožto dříve utlačovaní teď sami 

utlačovali. A utlačovali nevinné. Sotva Přízraky na Koních z jižních svahů přestali dorážet, přihnali se 

oni. Po lidech mluvících řečí předků už nebylo stopy, zdálo se, že jsou všude jen a jen oni – a my pod 

jejich nadvládou. Na to všechno Vidivoja myslel, když se skrze koruny hustého lesa podíval na noční 

Oblohu, kde spatřil srpek dorůstajícího Měsíce. „Dvakrát ses znovuzrodil,“ řekl si pro sebe, „a já jsem 

stále na cestě. Kolikrát už jsem tu vlastně byl?“ Vidivoja si nemohl vzpomenout, neboť tu znal každý 

potůček, každou rokli a každý kopec. Už je tomu dlouho, kdy se rozhodl obětovat pro svůj lid a pro 

své nejbližší, pro všechny, kdo nechtěli podlehnout. Přinášel zprávy, to byl jeho úkol. Také zboží a 

jídlo, neboť veškeré obchodní cesty byly odříznuty a pod dohledem nepřítele. Občas převedl i 

nějakého jiného odbojáře či uprchlíka. Věděl, že to celé bylo nadmíru nebezpečné. Věděl, že ho 

kdykoli mohou zradit spojenci z řad nepřítele, kterým srdce nezkamenělo. Věděl to. Přesto však 

vytrval a rozhodl se jít i tentokrát. Nevěděl však, že nyní to byla jeho poslední cesta. Ozvalo se známé 

zapískání. Vidivoja se zastavil a jako obvykle na Zem pomalu položil svůj vak. „Věci se změnily,“ 

promluvil povědomý hlas jazykem cizinců, „už ti nemohu dále pomáhat.“ Vidivojovi se rozbušilo 

srdce, tělo pokleslo. Zpoza stromu vyšel muž s mečem a štítem. V obličeji měl smutek. „Nic proti tobě 

nemám,“ pokračoval muž s povzdechem, „ale teď nám velí vůdce Švábů. Když se o tobě dozvěděl, tak 

…“ „Tak?“ zeptal se Vidivoja odevzdaně. „Poručil,“ pozvedl muž hlavu, „aby byli všichni tobě podobní 

zajati a předvedeni k výslechu.“ „Takže je to pravda,“ řekl potichu Vidivoja a nadechl se čerstvého 

vzduchu, „kouzelník Árjovista získal všechnu moc. I tobě se asi líbilo, když ti válečníci tvého národa 

mávali a říkali, že jsi něco více než ostatní, že jsi všem nadřazený.“ Povzdechl si. Pak pokračoval: „A co 

ti, co mluvili řečmi předků?“ „Myslíš Valar?“ zeptal se muž, který se mimochodem jmenoval Framtan, 

„zvláštní, jak jim říkáš. Už jsem si zvykl, že vy říkáte cizinci nám, my zase jim. Valar … však víš, jak to 

bylo.“ Framtan se posadil na měkkou mechovou podestýlku. Vidivoja před něj. Zpoza stromů začali 

vycházet další skrytí válečníci. „Mezi lidmi Valar vypukly neshody,“ navázal Framtan, „a když říkám 
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neshody, tak myslím boj na život a na smrt. Jedni si pozvali Šváby, aby jim pomohli a ti si pozvali nás. 

Jenže Árjovista Valar podvedl. Jen co boje skončily, Árjovista se obrátil proti svým spojencům z řad 

Valar, že prý jsou nečisté krve, která nikdy nic nedokázala, a je třeba je nadobro zničit. Hodně závidí 

říši a jejich vůdci Kaisarovi, ale Valar nesnáší.“ Vidivoja se podíval na třpytící se Hvězdy. Napůl smířen 

se svým osudem, napůl prosíce o ochranu bohů, pomalu zavřel oči. 

Druhý den ráno, když vysvitlo Slunce, byl Vidivoja předveden před shromáždění několika stovek 

bojovníků. Z druhé strany planiny přistupoval zhruba stejný počet lidí v lesklé zbroji s chvástajícím se 

vojevůdcem na Koni. Byli však ještě daleko. Vidivoja rozeznal Árjovistův hlas, jeho občasné 

zachrchlání, jeho ráznost a hlasitost. Chránily ho nepěkné síly, které však v sobě měly moc. Po každé 

jeho větě všichni přítomní hlasitě zakřičeli, načež začali tlouct zbraněmi do svých dřevěných štítů. 

Árjovista stál uprostřed nich, když k němu byl Vidivoja ve své dlouhé tunice předveden. „Kdo je 

tohle?“ zeptal se nahlas. Válečníci zaduněli. Framtan neodpověděl, protože poznal, že bojovníci 

z druhé strany louky již dorazili ke kopci uprostřed, na jehož vrcholek vystoupal jejich chvástající se 

velitel jménem Kaisaro. Než však dosáhl vrcholku, ještě jednou se obrátil ke svému služebníkovi: 

„Nemá naprosto žádné způsoby, pochybuju, že se mně, Kaisarovi, podaří něco vyjednat. Naštěstí je 

prudký a bezhlavý ve svém dobývání.“ Kaisaro totiž zásadně nemluvil v první osobě. Z druhé strany 

kopce přicházel Árjovista. „Snažil se mě vyprovokovat,“ zabrumlal si pro sebe, „já mu vštípím pravou 

morálku. Když se mi podaří získat jeho hlavu, ovládnu celý svět!“ Vidivoja neviděl, co se dělo dále. 

Slyšel jen povídání, občas zvýšení hlasu. Rusovlasý Árjovista a Kaisaro popili medovinu míru, kolem 

pahorku tancovali duchové zemřelých. Mluvení a mluvení. Něco nešlo úplně podle plánu, protože se 

zničehonic spustil povyk. Netrvalo dlouho a Árjovista se opět zjevil mezi svými věrnými. Jeho obličej 

byl rudý, v očích mu planul nepřirozený plamen. „Ne, ne, ne!“ začal křičet, zatímco jak malé dítě 

tloukl rukou do stromu. Vidivoja si všiml, že má na hřbetech dlaní černě vypíchané nebo vyšité nějaké 

znaky. „Já mu ukážu, praseti,“ pokračoval Árjovista, „snažil jsem se být slušný. Vůbec nechápe, že 

jsem čestně zvolený představitel, váš vůdce do zářivé budoucnosti, že jsem byl vyvolen z řad tisíců 

nadán mocí, prozíravostí a tajemnou silou. Ale teď uvidí.“ Árjovista se se škodolibým úsměškem 

obrátil směrem k Vidivojovi. „Nalákám ho do pasti,“ dodal nakonec, zatímco se k Vidivojovi 

přibližoval. Všichni kolem stáli jako zaražení. Árjovista popotáhl nosem, načež obratně Vidivojovi plivl 

přímo do tváře. „Tohohle Vinda vyslechneme pak,“ dodal, „napřed si to musíme vyřídit s tím 

jižanským zjevem. Mám plán.“ 

Další den pochodoval Kaisaro ve své pevnosti. Byl smutný. Do pasti totiž nepadl on, ale jeho velmi 

dobrý přítel. Kaisaro nevěděl, že není mrtvý, nýbrž že ho Árjovista jen nechal spoutat a umístit vedle 

Vidivojy. „Nechápu,“ řekl najednou Kaisarův pobočník, „proč jsou tak zarputilí. Vždyť jim chceme 

zlepšit životní úroveň – dobře, něco zabrat, něco vytěžit. Ale pomazat se olivovým olejem a mít řeku 

pod záchodem je přeci priorita s velkým P, ne?“ Kaisaro si povzdechl. „To neříkej Kaisarovi,“ řekl 

potichu, „ale těm barbarům.“ Najednou se zastavil. Došlo mu, že Árjovistův plán určitě nezahrnoval 

pouze nalákání do pasti, nýbrž i bleskurychlé obležení pevnosti, kdy Árjovista zajisté využije svou 

dvojnásobnou přesilu. A měl pravdu. Události následujících dnů se seběhly velmi rychle, ani různé 

podoby obrany, ani smírčí oběti bohům nepomohly. Pevnost byla obležena, přísun zásob a 

obchodních styků pozastaven. Árjovista předvedl to, co jemu podobní rádi prováděli ostatním 

národům. Kaisaro věděl, že bude muset ukázat svůj um, využít momentu překvapení a své bojové 

obratnosti. Rozhodně se nechtěl nechat vyhladovět. „Nejlepší obranou je útok,“ řekl si nakonec pro 

sebe. 

Árjovista mezitím oslavoval, děkoval bohům a různým dalším bytostem za pomoc. Měl velmi dobrou 

náladu. Vždyť byl v přesile, na všech stranách neohroženě vyhrával. Myslel si, že mu po vyrabování 

pevnosti bude patřit celý širý svět. Jeho kouzlo se zdálo být tím nejsilnějším. Avšak netrvalo dlouho a 
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tvář se mu zakřivila nepřirozeným úsměvem. Teď se mohl začít věnovat jiným záležitostem. Vstal a 

zamířil směrem k zajatcům, mezi nimiž byl i Vidivoja. Čas se zpomalil. Vidivoja myslel na svou rodinu, 

na svůj kraj, na svůj lid. V hlavě se mu ozval medový hlas. „Udělal jsi pro ně vše, co bylo v tvých 

silách,“ spustil hlas tajemně, „díky tvé odvaze se dnes večer sejdeme. Neucítíš už žádnou bolest.“ 

Vidivojovi se zpomalil tep, nějaká neviditelná starostlivá síla ho zbavila veškerého citu. Necítil, jak ho 

válečníci prudce popadli, neviděl nástroje, které na něj byly připraveny. Neslyšel příkaz, aby prozradil, 

s kým spolupracoval, kdo je velitelem jeho skupiny. Árjovistu viděl jakoby z dálky, jako by byl na 

pomezí jiného světa. Nějací divotvorní duchové, kteří se kolem Árjovisty drželi, se snažili ke 

vzdálenému Vidivojovi proniknout, ale zlatá sluneční záře je zastavila. Neviděl své rozdrásané tělo. 

Neslyšel Árjovistův příkaz: „Návrat nežádoucí!“ Poslední, co Vidivoja spatřil, byl hluboký les, v němž 

se jako ohromná tlama nacházela kamenitá prohlubeň. 

Framtan seděl už druhý den jako zaražený na opačné straně lesa. V dáli viděl Kaisarův postup, jak 

spořádaně postupoval proti Árjovistovi. Kaisaro byl mnohem zkušenější. Poslal jako drtivou sílu 

několik oddílu, za nimiž byla okamžitě připravena záloha. Útočil nalevo, napravo, ničil vozy a dočasné 

přístřešky. Kaisaro byl stejně nemilosrdný jako Árjovista, nešetřil ani rodiny s dětmi. Vše se seběhlo 

tak rychle, že i Árjovistovi duchové zmizeli pod drtivou silou božstev jižního moře. Ti vylekali i 

Árjovistu, který, ač nebyl zbabělec a zaprodanec, upustil svůj štít a v zoufalém útěku přeplaval řeku 

na druhou stranu přímo k místu, kde seděl Framtan. Ten už měl dost Árjovistovy nadvlády, jeho 

pochybných ideálů. Ve své hlavě viděl dvě velmoci, které vládnou světu. Rozhodl se zvolit si ze svého 

pohledu menší zlo. „Do útoku!“ volal prchající Árjovista, „co tam tak sedíš? Copak nechceš mít vlastní 

říši? Krvezrádče! Zbabělče!!“ Framtan se postavil. V jeho očích se leskla odvaha. „Alespoň mám stále 

štít a zbraň,“ řekl klidně a chladně. Árjovista zbledl. Vítr zašuměl v korunách vysokých stromů. 

Framtan pokračoval: „To ty jsi nás do tohohle šílenství dostal, všechny jsi nás ovládl, ty i ti tvoji 

soukmenovci! Vůbec jsem ti neměl Vidivoju přivést, jdi ke všem běsům!“ Framtan se bezhlavě vrhl 

proti Árjovistovi, který se včas stihl dát na útěk. Když to viděli ostatní, zastavili se. Švábi prchali za 

Árjovistou, zatímco ostatní cizinci se proti nim obrátili. „Všechno je to vaše vina!“ volali a rozhodně 

svůj hněv neskrývali. Švábi před nimi prchali za hory a doly, za kopce a údolí, až se nakonec zastavili 

uprostřed toho nejhlubšího a nejtemnějšího lesa. Sice netrvalo dlouho a nabrali nové síly a spojence, 

nicméně tato událost v nich přeci jen zanechala hlubokou ránu. Mnozí z nich zapomněli na 

Árjovistovo učení a nechtěli s ním mít nic společného, stejně jako s kýmkoli, kdo způsobil jejich 

potupu, včetně Vindů. Proto si dejte pozor, budete-li k nim dnes cestovat. Pokud odhalí váš původ, 

nazvou vás pradávným jménem a plivnou na vás. 

Když se později události ve vzdálených končinách Vindů na nějaký čas uklidnily, rozhodli se Vidivojovi 

příbuzní najít jeho tělo nebo alespoň nějaké zmínky o tom, co se s ním stalo. Nakonec po mnoha 

létech narazili na Framtana, který všechny vřele přivítal a jako Kaisarův známý jim nabídl to nejlepší 

víno, jaké na světě bylo. Avšak Vindy zajímal pouze Vidivojův příběh, který jim Framtan s radostí 

pověděl tak, jak si ho pamatoval. Nakonec se se slzou v očích vydali hledat Vidivojovo tělo, což se jim 

sice nepovedlo, ale přesto však byli rádi, že mohli znát jeho osud a statečnou smrt. Doma se pak jeho 

příběh stal vzpruhou pro budoucí potomky, kteří se dokázali z náruče nepřítele vymanit a využít 

všech dostupných prostředků k jeho zatlačení. 
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13 OZVĚNY MINULOSTI NA HRADIŠTI STARÁ KOUŘIM 

V dávných dobách, kdy byl český stát ještě neznámým pojmem, panovalo v našich končinách mnoho 

místních vladyků. Ti byli voleni na velikém sněmu v dubovém háji nebo v dlouhém sněmovním domě 

(dnes tam stojí svatovítská kaple), kde se lidé snažili vyzvědět vůli bohů. Po poradách a věštbách se 

všichni přítomní za jiskrné noci vydali k posvátnému jezírku, u něhož stála vícehlavá socha bájného 

boha, jemuž jeho kněží přinášeli oběti. Chtěli si ho naklonit, žádat od něj ochranu pro svůj kmen i pro 

nového vladyku … Takhle to mohlo před více jak tisíci léty vypadat na hradišti Stará Kouřim, které je 

skutečně zahaleno velikým tajemstvím a dějinami sahajícími až do časů, které daly vzniknout našim 

dávno zapomenutým předkům. Dnes tuto minulost připomíná vrch s patrnými valy, které jsou z jedné 

strany obklopeny řekou Kouřimkou. Jejich různá podoba pamatuje dobu kamennou, opevněné 

sídliště řivnáčské kultury a, podle nedaleké informační cedule, dobu kultury se šňůrovou keramikou, 

únětickou, starolužickou, i dobu kultury pozdněknovízské a halštatské. Nejvíce stop zanechala doba 

staroslovanská s největším významem ve střední době hradištní, tj. hlavně v 9. – první polovina 10. 

století. To zmiňuji také proto, že se jedná o mé oblíbené doby a archeologické kultury. Když se pak 

sjednocoval český stát a synové Bořivoje (včetně svatého Václava, ale především Boleslava) porazili 

místní zličské vladyky, hradiště Stará Kouřim zaniklo a již nikdy nebylo obnoveno. 

 
Kaple na návrší hradiště, kde dřív stával sněmovní dům 

Nedaleko místa, kde kdysi stával sněmovní dům, se nachází oblast s náboženským významem, které 

vévodí dnes již naneštěstí pravidelně vyschlé Libušino jezírko. Cesta k němu po turistickém okruhu 

směrem od západní strany působí vskutku kouzelně, neboť začíná v lužním lesíku podél říčky, stoupá 

lesem do kopce až na prostornou louku s množstvím rostlin a ochranných šípkových keřů. V okolí se 

našel i vícehlavý kouřimský idol, který je umístěn v kolínském muzeu. Další nálezy je možné spatřit 

přímo v Kouřimi v muzeu na náměstí (expozice byla v době naší návštěvy naneštěstí rekonstruována, 

tedy nepřístupna). Krásný dojem z tohoto místa kazí pouze občasné výkřiky trápených zvířat 

z nedalekých jatek, což mi najednou místo pocitu posvátnosti vtisklo do hrudi otázku, kam až je tvor, 

co údajně umí rozumně uvažovat a hodnotit své jednání, schopen zajít a podobné „moderní“ 

nesmysly kvůli svým choutkám na denní bázi podporovat. Ale když si není vědom svých kořenů, své 

minulosti a možná ani hradišť či mohyl (například jedna krásná se nachází nedaleko tohoto místa u 

obce Chotouň; jde asi o hrob velmože bylanské kultury z doby halštatské), jak by si mohl vážit krajiny 

a jejích obyvatel? Myslím si však, že podobná místa, jakým je tato posvátná oblast na 



39 

 

starokouřimském hradišti, pomáhají tomu, abychom si naše kořeny a skrytou sílu našich předků, 

která v nás stále proudí, uvědomovali. 

 
Vyschlé Libušino jezírko v posvátné oblasti 

U hradiště se pak nachází takzvaný Lechův kámen, kde se prý podle pověsti (zachycená například 

kronikářem Václavem Hájkem z Libočan) usídlil bratr praotce Čecha jménem Lech, než pak odešel na 

území dnešního Polska. Na tomto kameni prý pomocí kouře dával Čechovi znamení o tom, kde se 

nachází (odtud prý název města Kouřim). Ať tak či onak se pravděpodobně skutečně jednalo o nějaký 

druh pohanského obětiště s výhledem do okolí (dnes je pěkný hlavně pohled na Kouřim a kostel 

svatého Štěpána). Na vlastní oči je možné se o zázračných schopnostech tohoto kamene přesvědčit 

následovně: Kdo tento „kamínek“ se zadrženým dechem na jedné noze třikrát obskáče, tomu se zjeví 

hodnotný poklad. Dalším zádrhelem je, že se to musí vykonat o Štědrém dni. Pochybuji, že je něco 

takového vůbec fyzicky možné. 

 
Lechův kámen, zvaný Veliký, byl v minulosti ctěný 

Další velikou zajímavostí je, že Kouřimí prochází větev takzvané Čertovy brázdy, což byla 

pravděpodobně pravěká obchodní cesta, podle pověstí však založená svatým Prokopem. Dnes jsou 

její stopy výrazné pouze na určitých místech (například jižně od Radlic). Údajně nejkrásnější úsek 

severně od Kouřimi před obcí Chotouň u Lipské hory byl však v minulém století pod vládou hloupých 
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ignorantů, které nezajímala minulost ani ochrana půdy natož krajiny (ani nejnovější technologie), 

zničen a proměněn v rozsáhlé polnosti/lány. Brázda prochází i územím další kouřimské zajímavosti, 

kterou jednoznačně doporučuji navštívit. Jedná se o Muzeum lidových staveb, kam bylo převezeno 

mnoho lidových domů (především z 18. – 19. století) z celých Čech, dokonce i z Týřovic na 

Křivoklátsku. 

 
Z Muzea lidových staveb na kraji Kouřimi 

Muzeum/skanzen pořádá různé události pro veřejnost, především oslavy nejvýznamnějších výročních 

křesťanských svátků, které buď mají původní pohanský základ, nebo obsahují pohanské motivy a 

pozůstatky dávných zvyků. Jedná se například o oslavy letnic či dožínek. 

 
Dožínkové prostření 

Kouřim je vlídné městečko západně od Prahy s hezkým městským parkem a „středověkým“ 

vzezřením, které tvoří zbytky hradeb a úzké uličky – například ulička s názvem Růžová, jež velmi 

připomíná pražskou Zlatou uličku. Z Prahy do Kouřimi a zpět je velmi dobré autobusové i vlakové 

spojení, proto neváhejte a toto zajímavé místo navštivte. 🙂 
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Pohled z návrší hradiště 

 
Hložinky a Dobromysl na pařezu poblíž Dubu na návrší hradiště 
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14 ZPĚV O ROZRAZILOVI (PŘÍHODA) 

„A protože jsem vyložil, nakolik jsem byl schopen, dobu, kdy Ostrogóti a Visigóti ještě tvořili jeden 

celek (a využil jsem přitom vyprávění předků) [pozn. patrně samotných Gótů], a pak jsem jasně vyložil 

také osudy Visigótů, oddělených od Ostrogótů, je nezbytné, abychom se opět vrátili do jejich 

starobylých sídel ve Skythii a vyložili stejným způsobem rodokmen Ostrogótů i jejich činy. O těch je 

známo, že po smrti svého krále Ermanaricha byli odloučeni od Visigótů a poddáni Hunům. Zůstali však 

ve své vlasti a Vinitharius [tj. ‚vítěz nad Vinidy’] z rodu Amalů si nad nimi uchoval vládu. Statečností se 

vyrovnal dědu Vultuulfovi, třebaže mu mnoho chybělo do Ermanarichova válečnického štěstí.“ – 

Gótské dějiny, Jordanes, 6. století n. l. 

„Ve čtyřicátém roce panování Chlotharova shromáždil muž jménem Sámo, původem Frank z kraje 

senonského, větší počet kupců a odebral se za obchodem do země Slovanů zvaných Vinidové. Slované 

se již začali bouřit proti Avarům a proti jejich králi Kaganovi.“ – Fredegarova kronika, 7. století 

Jednou seděl Miro se všemi svými věrnými bojovníky u jezírka, na jehož 

hladině se odrážely kmeny vysokých Borovic, Buků a šumících Bříz. Čekal na 

příchod vladyky Rozrazila, který se místo boje rozhodl s Trnkovým rodem 

vyjednat mír. „Příliš dlouho to trvá,“ pravil Miro s povzdechem, „neměli 

bychom tam jít?“ Bojovníci si přestali prohlížet své lesknoucí se meče. Jejich 

tváře zvážněly. I když viděli, jak Rozrazil sám jako Vlk ženoucí se skrze stádo 

Ovcí dokázal rozdrtit zmatenou jízdu obrů, přeci jen se báli, aby nespadl do 

nějaké léčky. Vždy, když zafoukal další poryv Větru, jejich neklid sílil a sílil. 

Mnozí z nich byli kvetoucí mladíci, kteří překypovali odvahou, smělostí a 

důvtipem. Někteří z nich začali pochodovat sem a tam. Slunce již 

sestupovalo, když tu najednou všichni uslyšeli praskání suchých větviček. 

Náhlý studený Vítr osvěžil jejich tváře, stromy se nakláněly a šeptaly mezi sebou. Záblesk. Rozrazil se 

volným krokem dostal přímo před ně. Miro rychle vstal. „Mír?“ zeptal se prostě. „Mír,“ odpověděl 

Rozrazil s úsměvem. V tu chvíli si všichni uvědomili, že tam Rozrazil není sám, nýbrž že přišel 

s krásnou usměvavou dívkou, jejíž bílý šat odhaloval ladné křivky. Miro se na ni pořádně podíval, 

načež ho ihned zarazil zlatě zdobený náramek, který měla dívka na ruce. Obrátil oči v sloup. Rozrazil 

to zpozoroval. „Je to nutné,“ pronesl vlídně směrem k Mirovi, „Trnkový rod je významný, jedině skrze 

manželství mě uznají za vladyku v této době, kterou jsem vám pomohl přijít z vůle bohů vyřešit.“ 

Miro mlaskl pusou. „Ale další žena?“ promluvil vážně, „předpokládám, že také budou chtít potomka.“ 

Rozrazil neodpověděl, myšlenky se mu totiž ubíhaly naprosto jiným směrem. Zavřel oči. Viděl příběh, 

kdy malý Rozrazil s jemně modrými kvítky seděl na sněmu s Bílými řekami, s Červenou řekou a 

ostatními, uprostřed nichž v zamyšlení chodil sluneční Mocný Vid. „V srdci světa,“ pravil Vid, „musí 

Vindové přetrvat, musí se ujmout míst, se kterými jsou spojeni.“ … „Vyrážíme,“ pravil Rozrazil, 

„směrem k osadě, Městu Volů, a to hned.“ Bojovníci se protáhli, nadechli a vyrazili skrze hluboké lesy 

plné zvěře a nejrůznějších rostlin. Všude vládla divočina, rovinatá krajina se počala vlnit. Za hory, za 

doly, za rokle a za řeky způsobem, jakým se přesunují Vindové. Rozrazil šel v čele, znal každou 

cestičku, každé zákoutí nekonečných hvozdů, neboť duchové sami mu ukazovali cestu, sami mu 

ustupovali z cesty. 

Netrvalo dlouho a ladná dívka začala být unavená. Když to Miro, vzdálený potomek Lesklovlasého 

Přemysla, zpozoroval, dívku popadl a vzal ji na svá záda. Zátěž mu nepůsobila žádné větší potíže, 

neboť byl plný bujaré síly. Šli dnem i nocí, potkávali další družiny, které se k nim přidaly. Bojovali 

s obry i s cizinci, kteří se rozhodli proniknout dále do srdce světa, ničit a rabovat. Když procházeli 
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skrze potok, dívčin pomalu narůstající neklid se plně projevil v rozprouděné vodě, která jí zmáčela 

šat. „I tento potok,“ pravila směrem k Rozrazilovi, „je vtíravější než ty, mocný pane.“ Rozrazil se 

zastavil. „Pravdu díš,“ odpověděl. Bezmyšlenkovitě popadl dívku a společně odešli hlouběji do lesního 

podrostu, kde stvrdili své manželství. Do osady to už nebylo daleko. … „Snažili se je vyhnat,“ pravil 

Vid, „tolik národů se je snažilo zničit, tolik nepřátel ve vlastních řadách. Hněv náš už tito nepřátelé 

pocítili, je načase upevnit řád.“ … „To ne!“ vykřikl Miro, „vidíte je!“ Osadu obléhala skupina cizinců, 

která se za temné noci vynořila z lesa. Nyní již svítalo. „Podívejte!“ zakřičel jeden z cizinců ve svém 

jazyce, „to je on! Ve jménu boha, ve jménu pravé víry ho zabijte a čest si tak zasloužíte! Vždyť nikdo 

z nich není o nic lepší než divoký Pes!“ Rozrazil byl na tato oslovení zvyklý, a to i přes to, že ho velmi 

mrzela. Cizinci tak totiž neříkali jen Rozrazilovi jako člověkovi, ale i jako té rostlince, a potažmo všem 

rostlinám, které rostly v srdci světa. Byly pro ně jen plevel, který je třeba spálit, zničit, otrávit. … 

„Musíme tomu zabránit,“ promluvil Vid se slzami v očích, „jenže lidé jsou slabí. Budou poslouchat 

pouštní ďasy probuzené v hlubinách hrobek a o Slunce už nebudou jevit zájem, ani o vás ostatní, co 

jste se tu dnes sešli.“ … Rozrazil se smutně pousmál. Vytáhl meč, kterým na cizince namířil. Nic 

neřekl, nevydal žádný příkaz. Chvíle ticha. Čas se zpomalil. Netrvalo dlouho a ohromný zlatý záblesk 

vyšlehl z Rozrazilova meče. Tak ohromný, že se cizinci, na které mířil, začali svíjet v plamenech. 

Přesně jako ta rostlinka, která v žílách rozráží veškeré jedy na malinkaté kousíčky, aby krev mohla 

volně a zdravě proudit, tak i Rozrazil v lidské podobě stiskl pěst, načež zapálení cizinci vyletěli do 

vzduchu – rozprskli se na všechny strany. Stále se svíjeli bolestí. Miro se plácl přes tvář, vůbec nemohl 

uvěřit svým očím. „Samole kroke,“ promluvil najednou tajemný hlas vznášející se vzduchem, „prudký 

Rozrazile.“ Nikdo z přítomných nevypadal na to, že by cokoli z toho chápal. Zbývající cizinci se 

rozutekli dříve, než se Miro proti nim vůbec rozhodl vyrazit. Plameny už dávno zmizely, ani domy, ani 

žádný ze stromů jimi nebyly poškozeny. Rozrazil pak sám svým mečem vetřelce dorazil, načež se 

všichni bojovníci vydali nabrat síly do osady. 

Dlouho se o této příhodě mezi lidmi mluvilo, vyprávělo a zpívalo. Každý si k ní něco přidal, někdo jiný 

zase odebral. Avšak jádro příběhu, v němž se projevuje sláva statečných předků, hrdinů a jiných 

přírodních obyvatel, kteří se rozhodli lidem pomoci, je nesmrtelné. Pamatujme si, kdo jsme, odkud 

pocházíme a kam se nakonec opět vrátíme. Vždyť kdo z vás, kdo se narodil v naší dříve lesnaté 

krajině, by chtěl skončit v hlubokých hrobkách uprostřed pouště? Nebylo by lepší se vrátit ke svým 

vlastním předkům, do hlubin nekonečných hvozdů, do dřevěných městeček s hojností jídla, pití a 

medoviny? Nebylo by lepší stát po boku Rozrazila a jiných, kterým jsme si bohužel navykli říkat plevel 

a jako bezectní zabijáci je trávit v našich zahradách? Nebylo by lepší konečně přijmout odpovědnost? 

Rozhodnutí je jen na vás. Nikdo jiný ho za vás neudělá. 
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15 ZASTAVENÝ PŘÍVAL 

Roku 805 proniklo na české území neuvěřitelně silné 

vojsko, které mělo za cíl podrobit naše předky pod 

vládu (poplatky) franské říše, církve a římského císaře 

Karla Velikého. Skládalo se ze tří částí – saská větev 

táhla od Krušných hor, bavorská Zlatou stezkou a 

poslední, franská, od Mohanu. Tu vedl syn Karla 

Velikého Karel Mladší, aby tak vydobyl slávu sobě, 

svému otci a celé říši. Nic nenasvědčovalo tomu, že 

by tak silné vojsko, které se na cestě Čechami spojilo 

v jeden celek, mohl někdo porazit. Naši předkové 

však byli chytří a věděli, že stejně jako se divoké 

moře rozbíjí o pevné vysoké skály, tak se i 

nepřátelský příval roztříští o pevně opevněné skalní 

hradiště chráněné posvátnými hlubokými lesy. Stejně 

jako po bouři vysvitne Slunce a moře vyčerpá své síly, 

tak se i nepřátelské vojsko nebude moci v okolní 

vypleněné zemi dlouho uživit. Vyhladovělé nepřátele pak stačí jen dráždit občasnými šarvátkami a 

výpady – a celý zbídačený příval odtáhne tam, odkud byl přišel. Moissacká kronika dokonce jmenuje i 

polatinštěný poněmčený název tohoto hradiště, a to Canburg. Českým kmenům v okolí se opravdu 

nakonec podařilo díky opevněné poloze tohoto hradiště nepřátelský příval rozbít a ukázat tak, že 

dědici Sámovy říše zdaleka svou moc svou zemi ubránit neztratili a slavná bitva u Wogastisburgu 

nebyla ojedinělým úspěchem nad Franskou říší. Na místě, kde by franští kronikáři v případě franského 

vítězství nešetřili chválou, omezili se v tomto případě jen na pár vět: „Slované, ukrývající se na 

nepřístupných místech a v lesích, příliš se k bitvě nepřipravili. Po čtyřicet dnů Frankové plenili a pálili 

jejich krajinu a zabili také jejich vévodu Lecha/Běcha. A protože nezbývalo ani obroku pro Koně, ani 

potravy pro vojsko, zpustošili zemi, o níž již byla řeč, a když nezůstal kámen na kameni, navrátili se 

domů.“ (Metské starší anály) (Aneb jak se s porážkou „důstojně“ vyrovnat, suše událost zaznamenat 

a v podstatě dodat „zasáhla vyšší moc, my za to nemůžeme“.) Kde se však onen slavný Canburg 

nachází? To se nejspíš již nikdy přesně nedozvíme. Jednou možností je, že se jedná o skalní hradiště u 

obce Kanina – tak to alespoň tvrdil historik August Sedláček a nádhernou románovou podobu celému 

příběhu dodal spisovatel, učitel a amatérský archeolog Eduard Štorch (kniha Zastavený příval). Dnes 

na tomto místě na okraji pohádkového Kokořínska stojí malá obec Hradsko, do které vede pouze 

jedna slepá silnice. 
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Místo je zajímavé tím, že bylo, podobně jako mnohá jiná hradiště, osídlováno už od doby kamenné. 

Našly se zde pozůstatky z doby bronzové (únětická, knovízská, dále v oblasti i lužická popelnicová 

pole) i železné (Keltové). Hradiště však patrně nabylo svého největšího rozmachu až za Slovanů, 

přesně v době, kdy měly Čechy napadnout ona tři drtivá vojska. Vysoké pískovcové skály, průrvy a 

vyvýšená poloha jsou dokonalou obranou hradiště proti všem nepřátelům. 

 

Celé skalnaté Kokořínsko je vskutku pohádkovou oblastí, neboť kromě přenádherné drsné krajiny 

plné hlubokých lesů (do kterých se nedávno vrátili Vlci) a pískovcových skal obsahuje i malebné 

vesničky s dřevěnými roubenkami. Za návštěvu kromě hradů, vesnic a turistických stezek stojí 

například i Skalní město nedaleko města Mšeno (to má i vlastní lázně). 
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Výhled na celé Kokořínsko, blízký Říp, rozhlehlé České Středohoří a nedaleký Máchův kraj s hradem 

Bezděz můžete například spatřit z rozhledny na Vrátenské hoře, kam se dostanete z obce Libovice. 

 

Tiché šumění vysokých stromů, Buků, Borovic a Dubů, stejně tak jako mírný tok říčky Pšovky mohou 

vyprávět dějiny krajiny i dějiny našich předků. Stačí jen poslouchat a s otevřenou myslí vnímat. Je na 

nás, abychom o tato kouzelná místa dále pečovali a zachovali je i pro naše potomky. 

 



47 

 

16 BITVA A JINÉ SVĚTY (ÚRYVEK) 

V jiných světech se mezitím vysoký muž, vlastně sám Lovec zvaný Černohlav, rozhodl, že zpod opasku 

vytáhne svůj bič, který okamžitě při styku s jeho dlaní zahořel oranžovým plamenem. Lovec bič vzal a 

začal jím práskat všude kolem. Byl naštvaný. Lesní mužíci jen pobíhali ze strany na stranu. „Jak?“ 

vyhrkl a zatnul obě pěsti, „jak vám mohl utéct drak?“ Zvuk biče se rozléhal na všechny světové strany. 

„Pitomí nohsledi!“ zakřičel Lovec a práskl bičem tak silně, až Ladovi začalo zvonit v uších. Stále byl 

nehybně připoutaný ke kouzelnému lůžku. Lovec si povzdechl, zastavil se a pomalu si přiložil dlaň na 

čelo. „Dobře,“ řekl, načež se znovu záludně usmál, „a kterýpak dráček nám to pláchnul?“ Jeden lesní 

mužík sebou škubl. Zamrkal očima. „Pane,“ řekl vystrašeně, „jen jednohlavý.“ Doufal, že tahle 

odpověď Černohlava uspokojí. „Jen jednohlavý,“ odvětil Lovec děsivě, „aha.“ Kolem dlaně si začal 

omotávat svůj bič. Očividně ho jeho oheň vůbec nepálil. „A jaké,“ zeptal se pomalu, „je ctěné jméno 

onoho pouze jednohlavého draka?“ Upřeně se zadíval na lesního mužíka, který předtím odpovídal. „R 

…“ začal lesní mužík koktavě, „roz … rozvodský …“ „Rozvodský, soudce, kdo?“ vykřikl Lovec a znovu 

práskl bičem. Lesní mužík si nenápadně zakryl obličej pravou paží. Vůbec nechtěl odpovídat. „Čár,“ 

dodal nakonec, načež rychle vyrazil k lesu. Lovec vykřikl a znovu začal běsnit s bičem v ruce. 

„Pitomci!“ zařval rozzuřeně. Lado to už nemohl vydržet, rozhodl se, že i přes očividně sevřený hlas se 

pokusí promluvit. Stromy zašuměly. „Lovče,“ řekl potichu a s obtížemi. „Ale vida,“ zastavil se Lovec a 

opět si omotal bič kolem dlaně, „kdopak se rozhodl, že to promluví?“ „Pusť mě,“ odvětil nesmlouvavě 

Lado, „musím pomoci bojovníkům. Nemůžu tady jen tak ležet.“ Lovec se zasmál. „To teda ne,“ 

odpověděl s jiskrou v očích, „odejdeš, až já sám budu chtít.“ Zamyslel se, načež pomaličku a se 

záludným úsměvem přešel k Ladově lůžku. Posadil se na zelenající se větvičky a zhluboka se nadechl. 

Podezřívavě přivřel oči. „Nuže,“ řekl důležitě, „cítím, že se ti hlavou honí plno otázek, jenže mně se 

nechce na všechny odpovídat.“ 

Za sedmero horami a devatero řekami v zemní říši se zatím velitel rychlostí vystřeleného šípu vrhl 

přímo do zad nic nečekajících vojáků. V jeho černých očích planul bílý oheň. Meč se leskl ve 

slunečním světle a srazil každého, na kterého svou čepelí narazil. Jediné, co nyní velitele zajímalo, 

bylo to, aby se co nejrychleji dostal k Heimirichovi a co nejdříve ukončil důsledky jeho podlé zrady. 

Bojovníci přesně věděli, co mají dělat, neboť jim to velitel snad čtyřikrát vášnivě popisoval. Jakmile si 

prorazil cestu skrze zadní obranu, uvědomil si, že se kolem Heimiricha do kruhu seskupili jeho 

nohsledi, aby ho chránili. Velitel dal příkaz několika svým jezdcům, aby začali hlouček objíždět a 

pobíjeli jednoho vojáka za druhým. Tato zvláštní strategie se kupodivu ukázala být účinnou. Obrana 

silně polevovala, nicméně i tak se některým vojákům podařilo srazit bojovníky z Koně, což se nakonec 

stalo i samotnému veliteli. Kdyby nebyl na pády z Koně zvyklý, pravděpodobně by si v této rychlosti 

ošklivě ublížil. Nadechl se. Nabral sílu. Uvědomil si, že se Stadovi asi nepodařilo prorazit obranu, a tak 

věděl, že se o Heimiricha musí postarat sám. Už ho viděl. Byl v dáli na Koni a poroučel ostatním, aby 

ho chránili. Velitel se prudce rozmáchl mečem a rozsekl tak hrdlo vojáka, který se rozhodl zkusit štěstí 

a veliteli v postupu zabránit. Vítr silně zahučel. Nádech. Když se velitel rozběhl dále, najednou ho 

něco srazilo k Zemi. Bolestivě dopadl na kolena a zamrkal očima. Podíval se na svoji levou paži a 

spatřil, že z ní proudem teče krev. „Teď s tebou skoncuji,“ ozvalo se za ním v cizineckém jazyce. Byl to 

Hromotluk. Velitel zavřel oči. Uvědomil si, že nyní na tomto místě zemře. Je pravdou, že zemřít 

v bitvě bylo stejně to, co si vždycky přál. Jediné, co mu vadilo, bylo to, že se nejednalo o souboj tváří 

v tvář. Nadechl se. „Já jsem bojovník z Červeného ostrova,“ řekl si pro sebe, „a nikdy nepodlehnu 

strachu či cizí vůli. Nikdy se nenechám ovládnout.“ Najednou jeho oblečení pokropila teplá rudá krev 

… výkřik. Velitel překvapením otevřel oči. Ta rudá krev ani ten výkřik totiž nepatřil jemu. Opatrně se 

otočil a spatřil, jak skrze hruď Hromotluka projel ostrý blýskavý meč. Potom přišlo na řadu seknutí a 
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další sprška krve. Velitel se s ohromnými bolestmi postavil. Hromotlukovy oči byly rozevřené 

dokořán. „Tak už zemři!“ zakřičel hlas vzadu stojícího Stada. Velitel si zacpal ránu. Usmíval se. 

Netrvalo dlouho a Hromotluk se po obličeji zřítil přímo na travnatou, krví pokropenou a tvrdou Zem. 

„Už bylo načase,“ řekl škodolibě velitel. Stado si otřel meč. „Můžeš jít dál?“ zeptal se. „Samozřejmě,“ 

zasmál se nahlas velitel, „pojďme to skoncovat.“ Ihned poté oba dva v bojové euforii vyrazili skrze 

proraženou obranu přímo proti Heimirichovi. Běželi neuvěřitelnou rychlostí, křičeli a sekali každého, 

kdo se je pokusil zastavit. Když je Heimirich spatřil, bylo už pozdě na to, aby někam na svém Koni 

unikl. Jeho vlastní obrana se mu stala osudnou. Teď tam stál obklíčen vlastními lidmi, kteří měli plno 

práce s tím, aby odrazili ostatní na ně dorážející bojovníky. Stado sekl. Heimirich spadl z Koně, avšak 

nakonec se vzpamatoval a pevně obouruč uchopil svůj meč. „Proč jdete po mně?“ vykřikl zoufale, 

avšak zároveň poněkud škodolibě, „stejně je osídlování toho vašeho divokého Východu 

nevyhnutelné. Ostsiedlung je nevyhnutelný. Ve jménu našeho pána zničíme tyto lesy a zabereme 

nejen vaši zem, ale obereme i Polany a Našince. Jedině naše svatá říše bude vládnout světu!“ Stado 

se zasmál. „Nevíš, o čem to mluví?“ zeptal se velitele, který jen pokrčil rameny. Okolní hluk drásal 

ušní bubínky. Heimirich se rozmáchl a snažil se prorazit si cestu skrz, avšak velitel jeho útok v otočce 

odrazil. Když se pak na Heimiricha znovu obrátil, ťal ho přímo přes hrdlo. Heimirich se zakuckal krví, 

jeho přítomný pohled zhasl a obrátil se do jiného světa. Velitel si oddechl. „Vracím se k jízdě,“ řekl 

rychle, „běž ke svým bojovníkům. Bitva bude ještě dlouhá.“ Stado pokýval hlavou, načež se obrátil 

směrem k lesu. 

Postava v rudém šatu se děsivě usmívala. V ruce držela meč, který posléze změnil tvar a proměnil se 

v podivný srp na dlouhé tyči. Rudé šaty opět zbělely a černé vlasy zavlály v okolním Větru. Smrtka 

upřeně sledovala Heimiricha, který zmateně pobíhal kolem svého mrtvého těla. Smála se, děsivě a 

dunivě. Heimirich se zarazil. Vyděšeně a pomalu obrátil zrak na postavu, která se k němu nenápadně 

přibližovala. Když na ni pohlédl, tvář Smrtky se okamžitě proměnila. Heimirich vykřikl. Před sebou 

uviděl stát strašlivou plesnivou příšeru s ohnivým zrakem, jejíž bílé zuby byly neskutečně dlouhé a 

špičaté. Nepřirozeně a děsivě se usmívala. Jakmile zakřičela, všechno kolem se otřáslo. Heimirich 

zbělel. Ihned se dal na útěk skrze bojiště a zmatek, který všude kolem nastal. Avšak Smrtka přesně 

věděla, kde se Heimirich nachází, a pomaličku a jistě se za ním vydala. „Pomoc!“ křičel Heimirich, 

„zachraňte mě!“ Ale nikdo ho neslyšel. Snažil se uniknout pryč, za vojáky, k lesu, k ohromnému 

černému Bezu, který se zelenal v dálce obtěžkán černými zdravím napuštěnými bezinkami. Barva 

krve. Heimirich pocítil tah, jako když si vás při skoku do výšky Země opět přitáhne. Lesy zašuměly. Bez 

Heimiricha přitahoval zemskou silou. „Ne,“ vykřikl Heimirich, „co to má být?!“ Vzpouzel se, ale 

zbytečně. Bezík si ho přitáhl ke své kůře. Všechno špatné a zlé tahal, aby to skrze kořeny odeslal 

Matce Zemi k očistě. Heimirich pocítil prudké trhnutí … a nekonečný pád. 

Mezitím se Lovec ve své velkorysosti rozhodl, že zuboženého Lada zbaví kouzel a umožní mu, aby se 

posadil a protáhl. Lado tak s předstíranou radostí učinil. Svou volnost samozřejmě ihned využil 

k tomu, aby se pořádně rozhlédl kolem. Teprve nyní spatřil, že se přímo za jeho hlavou nacházely 

ohromné stromy a něco, co vypadalo jako kořeny padající z Nebe. Přímo pod nimi pak stál mohutný 

hlohový keř, na němž se rudě leskly hložinky. Trnů měl také požehnaně. Lado zamrkal očima. Lovec 

se stále usmíval a Lada pozoroval se zkříženýma rukama na prsou. „Nerad někomu projevuji 

laskavost,“ řekl nakonec, „ale proč bych tě měl trápit?“ „Nebo mi pomáhat,“ odsekl Lado, „řekni, proč 

jsi nám pomohl proti říši?“ Lovec se nahlas a od srdce zasmál. Avšak ještě dříve, než by stačil 

odpovědět, všichni kolem uslyšeli strašlivý zoufalý řev. Kořeny, které tak tajemně visely z Nebes, se 

začaly třást. Lesní mužíci celí pomatení pobíhali kolem. Škubnutí. Lado zamrkal očima. Na travnatou 

Zem přímo vedle trnitého hlohového keře dopadl člověk, kterého by zde očekával ze všech nejméně. 

Nebyl to samozřejmě nikdo jiný než ten zrádce Heimirich. Lovec na něj ihned obrátil svůj pronikavý 
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pohled. „Vida,“ zasmál se, „tolik hostů snad ani nestačíme obsloužit, že, chlapi?“ Lesní mužíci se 

jednohlasně zasmáli. Mnozí z nich se zároveň vysmrkali skrze prsty. Heimirich seděl na Zemi. Dlaněmi 

se vystrašeně opíral o travnatou podestýlku. „Fuj!“ vykřikl Lovec nakonec, „ty jsi teda špinavý.“ Znovu 

se škodolibě zasmál. Potom udělal zamyšlený výraz a přiložil si prsty k bradě. „Co kdybychom,“ řekl 

pomalu, „si s tebou pohráli, když už jsi na tom tak bídně. Co na to říkáš?“ Samozřejmě žádnou 

odpověď neočekával. Místo toho se obrátil se svým záludným úsměvem na Lada. „Vidíš,“ řekl, „i 

kdybys mi dal přes oči zlatý šátek, tak před zelenými plameny v mých očích nic neschováš.“ Lado 

škubl rty. „Pitomci!“ vykřikl Lovec a obrátil se na lesní mužíky, „vezměte tady ctěného pana 

Heimiricha, vysvlečte ho do naha a zahrajte si na lovce a kořist.“ Lesní mužíci se samou radostí 

rozesmáli. Potom rychlostí blesku popadli stále vystrašeného Heimiricha a začali ho táhnout do 

lesních hlubin. „Ne,“ vykřikl Heimirich, „já patřím bohu a ne ďáblu!“ Lovec zamrkal očima. „Co s tím 

všichni máte?“ zeptal se zmateně, „já přeci nejsem žádný ďábel.“ Heimirich neodpovídal, rozbrečel se 

totiž jako malé dítě, načež spolu s několika lesními mužíky zmizel mezi stromy. Lovec se škodolibě 

usmál a promnul si ruce. „To jsem ale zlej,“ řekl si pro sebe. Potom začal prozpěvovat nějakou 

dunivou píseň, kterou přerušilo až to, když se najednou skrze nebeské kořeny prodrala další postava. 

Lado se vyděsil, když zubatou příšeru spatřil. Chtěl utéct pryč, ovšem jakmile na něj Smrtka upřela 

svůj zrak, celá se opět proměnila. Lado se při pohledu na ni zastavil. Místo příšery tam najednou stála 

pohledná mladá dívka s černými vlasy. Tvary mu připomínala tu modrookou čarodějku z blat. Dívka se 

vlídně usmívala a v jejích očích planula upřímná krása. Lado se k ní sice nechtěl přiblížit, protože 

věděl, o koho se jedná, ovšem pohled z ní sundat nedokázal. Kdyby nebylo toho nepříjemného 

chladu, možná by se i usmál. „Copak je, Lado?“ zeptala se Smrtka, „snad se mě nebojíš?“ Lado se 

zakoktal. „Smrti se nebojím,“ odpověděl nakonec. Smrtka se příjemným dívčím hlasem zasmála. Opět 

mu myslí proběhla asi tisíc a jedna otázka. „Proč …“ zeptal se zmateně, „proč jsi předtím byla Zubatá 

a teď jsi krásná?“ Smrtka se zarazila. „Já nejsem ani jedno, ani druhé,“ odpověděla prostě, „jen 

odrážím nitro toho, kdo se na mě dívá.“ Znovu se až podezřele vlídně zasmála. „Ale,“ nechápal Lado, 

„já přeci nejsem ani uvnitř ani navenek takhle krásný.“ „Však mám také někde jizvy,“ odpověděla, 

„copak je nevidíš?“ Lado byl stále zmatený na to, aby si všímal nějakých pih a jizev, které mu stejně 

přišly spíše roztomilé. „Musím jít,“ řekla nakonec Smrtka stále mladým dívčím hlasem. Pomaličku se 

vydala k lesu. „Tuhle podobu si zatím nechám,“ oznámila, „docela mně vyhovuje.“ Lovec se záludně 

usmíval od ucha k uchu. „Mně také,“ odpověděl. Smrtka se už blížila k lesním hlubinám. „Lado,“ 

dodala klidně, avšak tvář neotočila ani se nezastavila, „nekoukej mi na zadek.“ Lado zatřepal hlavou a 

obrátil svůj pohled na Lovce, který si pravou dlaní podpíral čelo, zatímco loket spočíval na levé ruce. 

„Tolik zmatku zrovna dneska,“ povzdechl si Lovec, ovšem jeho smutek byl spíše předstíraný, „jak těm 

pitomcům mohl uniknout drak? Dneska to byl Čár a zítra kdo … Zmij?“ Lado se zarazil. Vítr se zvedl a 

pohladil jeho tvář. Šedá Obloha se zničehonic začala na jednom místě protrhávat, jako by se tamtudy 

snažil někdo dostat. Lovec se ani nenamáhal tím směrem podívat. 

Lesní mužíci zmateně pobíhali kolem Lada. Lovec si povzdechl. Stále si dlaní podpíral čelo. „Kdy?“ 

zeptal se klidně a pomalu, „kdy jsi ho přivolal?“ Lado zamrkal očima. „Koho?“ zeptal se nechápavě, 

nicméně odpověď na tuto otázku záhy obdržel. Skrze trhlinu na šedé Obloze najednou zasvítily jasné 

sluneční paprsky, které se jako cípy Hvězdy rozzářily do všech stran. Uvnitř pak svítilo jasné zlatobílé 

kruhové světlo. Lado si zakryl oči. Světlo z nebeské říše se stále přibližovalo, což bylo znamením pro 

mnohé lesní mužíky, aby se rozprchli do všech stran. Ti, co stáli světelné kouli v cestě, byli vmžiku 

odhozeni na stranu. Lado spatřil uvnitř ohromné záře zlaté parohy, které zdobily hlavu statného 

Jelena. Netrvalo dlouho a jasný záblesk proměnil Jelena do krásné podoby muže se zlatými vlasy, 

jehož bílé oblečení zářilo čistotou. Majestátně vykročil vpřed a postavil se přímo před Lovce, který ani 

o krok neustoupil, jen zkřížil ruce na prsou. „Velkolepý příchod,“ řekl Lovec a zakroutil hlavou, „jako 

vždy.“ Mocný Vid na něj upřel zrak. „Propusť Lada,“ pravil odhodlaně, „má se účastnit té bitvy a ty to 



50 

 

víš.“ Lovec si odkašlal. „Jen jsme si povídali,“ dodal a nasadil svůj záludný úsměv od ucha k uchu. 

Potom se obrátil na Lada. „To hlavní jsme ale neprobrali,“ řekl, „avšak co se dá dělat. Budeme si holt 

muset promluvit jindy.“ Najednou se oba bohové, Leši i Mocný Vid, na Lada upřeně podívali. Úsměv 

jednoho byl stále záludný, zatímco tomu druhému v očích zářily vlídné studánkové jiskry. Lovec 

pomaličku zvedl pravou dlaň a roztáhl prsty. V tu chvíli Lada něco popadlo a mrštilo jím přímo proti 

hlohovému keři, který stál na pokraji lesa hned pod kořeny velikého nebeského Bezu. Lado na Hlohu 

viděl všechny ty děsivé špičaté trny, a tak zavřel oči a pudově si začal chránit obličej levou rukou. Už 

cítil dech keře. Chránil se, ale zbytečně. Místo toho, aby do něj narazil, jím přímo proletěl jako 

nějakými tajemnými kouzelnými dveřmi. 
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17 W RJANEJ ŁUŽICY 

„To je jara šwarna wěcka!“ neskrýval jsem své nadšení, když jsem se koncem července rozhodl vydat 

na výlet po Lužici, kde stále navzdory všem příkořím žijí původní obyvatelé Lužičtí Srbové, a to jako 

národnostní menšina po boku Němců. Pocit nadšení brzy začal doprovázet i pocit tajemnosti. 

Uprostřed cesty do Lužice se totiž z mlhy vynořilo České středohoří včele s Lovošem, což je místo, 

které na mě vždy působilo snad nejtajemněji ze všech (i Stadice jsou nedaleko). Možná proto, že se 

mi o něm kdysi dávno zdálo, a to před tím, než jsem o něm vůbec něco věděl. Po přejetí hranic 

následovala cesta od Drážďan (původně slovanská osada Drežďany) směrem na Budyšín do středu 

Horní Lužice. Tu část Lužice, kde se stále udržuje lužickosrbský jazyk, bez problému poznáte, protože 

jsou tam dopravní ukazatele včetně názvů obcí a ulic psány dvojjazyčně v němčině a v lužické 

srbštině. Celé původní polabské slovanské osídlení pak poznáte podle více či méně poněmčených 

názvů míst, třeba i čtvrtí v samotném centru Berlína (Bukow, Pankow, Rudow, Kladow atd.), který se 

nachází za severní hranicí Lužice. Ubytoval jsem se nedaleko Budyšína v hotelu v obci Pančicy-Kukow 

(Panschwitz-Kuckau). Byl jsem velice rád, že pán, který měl ubytování na starosti, mluvil srbsky. Moc 

hezky jsme si popovídali, dostal jsem k jídlu na čtení srbské noviny (Serbske nowiny) a několik plánků 

včetně informací o lužickém hřbitově v Ralbicích. Netrvalo dlouho a uvědomil jsem si i „škodolibou 

zábavnost“, jakou se historie na nás lidech baví. Totiž jde o to, že lužickosrbskou totožnost mimo jiné 

velice pomáhá udržovat společná silná křesťanská víra, podle oblasti pak buď katolická, nebo 

evangelická. Každopádně jsem se rozhodl daný hřbitov na své cestě navštívit. 

  

Na hranici Horní a Dolní Lužice leží obec s vlastním dialektem a krojovými tradicemi s názvem Slepo 

(Schleife), kde mají Lužičtí Srbové svůj kulturní dům. Velikou součástí zvyků a obyčejů, které snad 

nejvíce ze všeho pomáhají lužickosrbskou totožnost udržet, je každoroční velikonoční malování vajec. 

A že se nejedná jen o nabarvení a o otisknutí pár vzorů vám musí být jasné hned na první pohled. U 

každého vajíčka si říkáte, jakou zručností a pílí museli být jejich tvůrci obdařeni. Všechny ty dokonalé 

sluneční a květinové vzory vás musí vzít za srdce. Spolu s vajíčky tam byly vystaveny i různé obrazy, 

kroje a také bytosti z našeho společného bájesloví, kterými byli především polednice, vodník a 

drak/had Zmij, o jehož kouzelné zlaté koruně byl napsán příběh před vlastním vstupem do kulturního 

domu. Na druhém konci středu Lužice, poblíž města Wojerecy (Hoyerswerda), se nachází veliký 

strašidelný mlýn, jehož vzor si jistě budete pamatovat ze známé lužickosrbské pohádky Krabat. Uvnitř 

mlýnu je několik poschodí s dřevěnými prkny jako podlahou, které při vstupu na ně vydávají křupavý 

zvuk. Když k tomu připočtete všeobecné šero, ticho, mlýnské řemeslné potřeby a starožitný nábytek, 

musíte z toho všeho být přinejmenším unešení. Krabatův učitel, mistr čaroděj, pak měl při vstupu 

vlastní místnost s velikým křeslem a ohromnou čarodějnou knihou. Úplně to vypadalo, jako byste se 

ocitli ve středu příběhu. Lužice je obecně svou polohou, krajinou i historií velice bohatá na podobné 

čarodějnické obrazy. Například v Budyšíně se hned u Sprévy pod mostem nachází čarodějnický dům 
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neboli Wjerina chěžka z počátku 17. století. Jelikož mají obyvatelé Budyšína smysl pro humor, nechali 

vedle domu postavit pro děti klouzačku v podobném strašidelném stylu. Celou atmosféru doplňují i 

okolní kamenné budovy. 

 

Budyšín je obecně velmi zajímavé a milé město. Velmi známé jsou stará vodárenská věž a různé 

kostely. Málokdo ví, jak moc je historie Lužice a Budyšína spjatá s Čechami a s Přemyslovci, kudy 

vedla „Česká stezka“. Spolu s celým tématem Polabských Slovanů se naše dávná minulost na 

základních a středních školách skoro vůbec neprobírá a nevyučuje, jako by to snad ani nebylo důležité 

(což dle mého názoru není vůbec pravda) – naproti tomu se v dějepisu zmiňuje stejně tak vybájená 

legenda o praotci Čechovi jako jsou jakékoli jiné příběhy, příchod Cyrila a Metoděje a tečka. Jako by 

naše minulost předtím nebyla. Jako by k nám naše vlastní původní kultura teprve přišla od 

pokřesťanštěného Řecka, Říma a Franské říše. Ale zpět k výletu. V Budyšíně se přímo na nádvoří 

Hródu (Ortenburg) naproti divadlu nachází Lužickosrbské muzeum neboli Serbski muzej s rozsáhlou a 

pěkně uspořádanou výstavou od nejranější historie až po současnost, která mě příjemně překvapila. 

Paní u pokladny mluvila srbsky, a dokonce mi zdarma poskytla audio-průvodce v češtině po 

jednotlivých místnostech. Samozřejmě mě opět nejvíce zaujaly původní dřevěné domečky ze starého 

osídlení Lužice, keramika, důmyslné zemědělství s koloběhem obilovin a propracované úly. Zastavil 

jsem se u vtipných lužickosrbských moudrostí, popisu jednotlivých zvyků a obyčejů a samozřejmě u 

způsobů oblékání od minulosti až po dnešek (kroje). Pěkné také byly hudební nástroje, přesněji dudy 

a malé housličky. Při vstupu do dalšího patra jsem potkal velmi milého pána, který mluvil nejen 

srbsky, ale snažil se i česky. Ukázal mi další výstavu s malovanými velikonočními vajíčky, kde bylo i 

jedno úplně malinkaté v drobném košíčku. Celou dobu se usmíval, načež se mě česky zeptal, jestli 

znám Lužický seminář (u Karlova mostu) a českou Společnost přátel Lužice. Na to jsem mu srbsky 

odpověděl: „Haj, Towarstwo přećelow Serbow.“ Muzeum bylo velmi hezké a rozhodně jedno 

z nejlepších, jaká jsem kdy navštívil. Kousek od Hródu pak vedla pěkná ulice s typickými historickými 

měšťanskými domy, odkud se pak dalo zabočit na upravený hřbitov, na jehož konci se nacházel další 

rozbořený kostel, který opět působil velice kouzelně. Hřbitov byl převážně německý, na rozdíl od 

toho v Ralbicích, kde bylo plno bílých pozlacených křížů s lužickosrbskými jmény a kde jsem slyšel, jak 

se dvě starší paní mezi sebou baví lužickosrbsky. 
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V Budyšíně jsem pak navštívil hlavní trhové náměstí, kde se nacházelo muzeum hořčice a další 

kostely. Odtamtud jsem směřoval na Jih k Serbskemu domu, ve kterém jsem si v příjemném prostředí 

(kolem byly lužickosrbské vlajky) prohlédl různé prospekty. Moje mysl se však ubírala k nedalekému 

srbskému Smolerově knihkupectví a antikvariátu. Tam jsem si dlouho prohlížel různé knihy, z nichž 

některé jsem si koupil, a to včetně té, kvůli které jsem tam vlastně šel: Babičce. Ano, možná to zní 

zvláštně, ale opravdu kvůli lužickosrbskému překladu Babičky od Boženy Němcové. Popravdě jsem 

ani nepočítal, že ho budou v antikvariátu mít, proto mě pozitivní odpověď paní prodavačky upřímně a 

příjemně překvapila. Spokojen jsem pak knihkupectví opustil, načež jsem zamířil zpět na Sever. 

Bohužel měli v nedaleké srbské restauraci s názvem Wjelbik zavřeno z důvodu rekonstrukce, a tak 

jsem tradiční lužické jídlo neochutnal (škyt). Celkově mám z Budyšína úžasný dojem. 

 

Jak už jsem zmínil, většina obyvatelů Lužice jsou v dnešní době Němci. Vzhledem k tomu, že je lužická 

srbština na území Lužice vedle němčiny úřední jazyk, myslím si, že je důležité, aby si Lužičtí Srbové 

žádali na úřadech a třeba i v obchodech mluvit pouze lužickou srbštinou. Chápu, že je pro ně 

pohodlnější mluvit v těchto případech německy, ale to jejich jazyk nezachrání. Podle mého názoru 

musí více bojovat, více si za svým jazykem stát na veřejnosti, protože Němci se po řádném tlaku 

možná malinko přizpůsobí (rozhodně ne bez něj). Bohužel je však lužická mentalita podobná té české, 

takové té „pasivní rezistenci“ a stahování se do sebe. To, že tam občas přijede takový nadšenec, jako 

jsem já, který na každého volá: „Dobry dźeń!“ a který tak uvádí Němce do rozpaků, ničemu moc 

nepomůže. Myslím si, a to platí obecně, že dnes není zase tak veliký problém se uživit, a tak je možné 

svůj čas využít k zachovávání svého kulturního dědictví, a to nejen občas, ale pravidelně – jinak vše 

skončí hluboko pod vodou. Teď nemluvím jen v obrazech, ale myslím to také doslova. Lužice je velice 

poznamenaná těžbou uhlí. Počet lužickosrbských vesnic a usedlostí, které v důsledku těžby padly, je 

skoro až nepředstavitelný. Čistá a přitažlivá lužická jezera, která vznikla zaplavením vytěžených 

uhelných dolů, leží tedy na nečistém základě. Původní usedlosti a Lužičtí Srbové byli v těchto místech 

nahrazeni jezery a turisty. Když jsem nad tím přemýšlel, dorazila mě povaha Němců, kteří si snad 

myslí, že je jejich jazyk světový a mezinárodní. Pořád mluví o „toleranci“ a sami o sobě nejsou schopní 

mluvit ani anglicky. Proto jsem jen neochotně na parkovišti u jednoho jezera, po neúspěšném pokusu 
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mluvit lužickosrbsky a anglicky, přepnul do němčiny. Je sice pravda, že jsou místní Němci vesměs 

hodní a usměvaví, rádi si s vámi zažertují, ale to Lužické Srby nezachrání. V této souvislosti je 

zajímavé, že se několik lidí, co mluví už jen německy, považuje za Lužické Srby. Proč by ne. Je to tu 

zkrátka mnohem více promíchané, než to kdy bylo u nás v Česku. 

 

V jezerech je nicméně koupání příjemné, ani žádné vstupné se k nim neplatí, což mi rozhodování, 

jestli se mám vykoupat (abych náhodou nevědomky nepodpořil nějaké další nepochopitelné 

německé nápady) usnadnilo. Lužická krajina je prostě krásná i přes to všechno, co zažila a zažívá. 

Sledoval jsem i stezku Vlků, kudy Vlci přešli ze západního Polska až k nám na Kokořínsko. Dostal jsem 

se do okolí elektrárny Boxberg, kde byl u vlčí stezky udělaný park s cestičkami především jako atrakce 

pro děti. Když jsem však viděl, že se za vstup platí 5 Euro a především KDO za tím projektem parku 

stojí (těžaři, energetici a vydřiduši krajiny v jednom), chuť vstoupit do něj mě okamžitě přešla. 

Každopádně až k předchozím výhradám byl výlet po Lužici jedna báseň plná nadšení. Mezi Stróžou 

(Wartha) a Hućinou (Guttau) je udělaná moc pěkná bio-rezervace s cestičkami, které vedou mezi 

mokřady, skrze lesy, louky a další kouzelná místa. Hned na počátku stezky měli své hnízdo na domě 

dva bílí Čápi, načež se šlo lesem přes potok mezi vysokým Rákosím, které rostlo na okrajích jezer, kde 

se volně plavily Labutě a další vodní ptáci. Bylo to jak v nějakém přírodním příběhu o stvoření. Na 

cestičkách se vyhřívali hadi, kteří se ihned bleskově odplazili. Byl jsem také unešený ze všech těch 

rostlin kolem. Hlavně mi přišlo zajímavé, že v Lužici snad na každém rohu roste vysoký Jeřáb. 

 

Pro Lužici jsou také typické lesy plné vysokých Borovic, které v mechové podestýlce nenápadně 

ukrývají přírodní bohatství, například brusinky. Pěkné jsou také malé březové hájky. Jistě by se toho o 

lužické krajině dalo napsat hodně, avšak myslím si, že toto zatím stačí. Ke konci výletu jsem pak 

navštívil zámek Krobnitz s parkem plným vysokých Líp a dalších stromů, na jehož konci se, světe div 

se, nacházely pozůstatky dalšího kostela nebo kaple. Pokud si na podobná čarodějná místa potrpíte, 

rozhodně byste měli Lužici navštívit. V neděli jsem se pak cestou zpět z Lužice zastavil u Vlčí hory 

v Českém Švýcarsku, což je pro mě další velice poutavé místo podobně jako Lovoš. Přeji všem, aby si 

tato kouzelná místa sami pro sebe našli. 🙂 
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18 KAŽDODENNÍ ŽIVOT (PŘÍHODA) 

Malý Lado se prudce vytrhl ze snu. Jemné světlo prostupující skrze 

otvory pod střechou prozrazovalo, že Slunce ze svého lesního 

domečku již začíná stoupat do jasně modré nebeské říše. Lado se 

dětsky pousmál a v jeho tmavě zelených očích se zablesklo. Posadil 

se, dlaněmi pod sebou nahmatal jemný kožich, načež ze sebe 

prudce shodil přikrývku. Nadechl se. Když se tak rozhlížel po 

domečku, všiml si, že jeho maminka stále ještě spí. Protože ji 

nechtěl budit, jen opatrně vstal, obešel malou hliněnou pec a zamířil 

ke dveřím. O jeho rozcuchané tmavě hnědé vlasy zavadil na horním 

trámu položený bílý plátěný šátek takovým způsobem, že se Lado 

vylekal a obrátil své oči směrem ke stropu, kde byly zavěšené sušící 

se léčivé byliny – mezi nimi například Pelyněk, Řebříček a Třezalka. 

Na čistém dřevěném trámu pak kromě několika šátků byly položeny 

i misky, džbánky a různé další věci, mezi nimi i sušící se listy léčivého 

Jitrocelu. Lado se však přílišným pozorováním nechtěl zatěžovat, 

protože měl namířeno do bukového lesa, podél něhož šuměl 

křišťálově čistý horský potůček, který tvořil přirozenou hranici Ladovy vesnice. Vůbec Ladovi nevadilo, 

že má na sobě jen pomuchlanou dlouhou bílou košili z jemného Lnu, která mu sahala až pod kolena. 

Měl namířeno skrze vesnici, která ještě líně pospávala. Lado se nadechl čerstvého vzduchu. V dáli 

před sebou spatřil vysoké zalesněné kopce, za nimiž pomalu do výšky stoupala sluneční záře. Dveře 

všech domečků nenápadně směřovaly do kruhového středu vesnice, takže Lado poznal, že se dnes 

nikomu nechce vstávat. Původně chtěl zamířit doleva směrem k také napůl v Zemi zapuštěnému 

domečku, kde bydlel jeho jen asi o rok starší kamarád Drako, nicméně Lado moc dobře věděl, že jeho 

rodiče jsou poněkud nevrlí, když je někdo budí. Především Drakův otec byl poněkud ohnivější povahy, 

jak už to tak u některých lidí bývá. Teď na to Lado ale nemyslel, protože zamířil doprava do mírného 

kopce k šumícímu potůčku, za nímž se nacházelo plno rostlin, keřů a vysokých stromů, především 

Buků, které byly to nejvyšší a nejmajestátnější, co Lado kdy ve svém dosavadním životě viděl. Ranní 

rosa na zelené trávě osvěžila Ladova jemná chodila tak, že se Lado napoprvé otřásl zimou. Zastavil se. 

Nevěděl, jestli má přejít po dřevěné lávce na druhou stranu, nebo jestli se má napřed vykoupat a 

osvěžit, neboť svítání je kouzelná doba, která probouzí vše živé z nočního spánku a přináší sílu a 

očistu. Lado se tedy zamyslel, zatímco se nechal ovívat ranním Větříkem. Bučiny pokojně šuměly a 

jejich jasně zelené lístečky začaly odrážet první sluneční paprsky. Ladovi se chtělo znovu spát. „Ne,“ 

vykřikl, načež si přes hlavu prudce strhl košilku a rozhodl se pomaličku vejít do potoka. Znovu se 

otřásl zimou, když se prsty na nohou dotkl studené vody. Zatnul zuby, zavřel oči a bezmyšlenkovitě 

do proudícího potůčka skočil. Bylo mu, jako by jeho malé tělíčko probodlo tisíc a jedna rampouchů. 

Snažil se nekřičet, aby nevyplašil ostatní spáče. Zadíval se znovu po proudu potoka směrem na vzadu 

stojící zalesněné kopce. Odtud spatřil i políčka dole pod vesnicí, kterým tento rok vládla Pšenice. Obilí 

zlátlo. Lado se musel chytit břehu, protože potok byl na tomto místě poměrně hluboký. Nevybral si 

však ten břeh, odkud do vody skočil, ale ten protější u bukového lesa, na jehož okraji se podél statné 

jemné Břízy točil Jeřáb, strom plodnosti, obtěžkaný nespočtem zrajících oranžovočervených jeřabin. 

Lado se chytil břehu a usmál se, jelikož se před ním objevil cíl jeho ranního dobrodružství – černé a 

chutné ostružiny. „Rád tě vidím,“ řekl Lado směrem k Ostružiníku, „duchové lesa, smím si natrhat?“ I 

když robustní Buky souhlasně zašuměly listím, Lado nevypadal, že by čekal na odpověď, jelikož své 

dětské radosti a chuti rozhodně nemohl odolat. Vzal první ostružinu a hodil si ji do pusy. Zavřel oči, 
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vychutnával, přemýšlel, pociťoval sílu a vnuknutí. A znovu. A další kousek. Otevřel oči. Znovu se 

podíval po proudu potoka směrem na východní stranu, kde zamával ukazujícímu se Slunci. Potom se 

vrátil zpět na břeh, oklepal se a znovu si svou košilku-tuniku oblékl. Než si ji však přes sebe přehodil, 

plácl se přes záda. Nebyl zvyklý na to, že má teď po postřižinách poněkud krátké vlasy. „Zase 

dorostou,“ řekl si Lado pro sebe, protáhl hlavu skrze košilku a oklepal se. Ani ho nenapadlo si 

sednout, jelikož byl nyní svěží a čilý. Naopak – rozběhl se a přešel dřevěnou lávku směrem do 

hlubokého lesa, který moc dobře znal a kde by bezpečně poznal, kdyby bylo něco v nepořádku. 

Vysoké stromy byly nyní jeho živou střechou, která se hýbala a která chránila vše v nižších patrech 

lesa. Lado se však nedíval nad sebe, nýbrž pod sebe. Rozhodl se, že nasbírá pár hub, i když v hledání 

předmětů zrovna nevynikal. Chodil dokolečka na jednom místě mimo cestu, zatímco si dával pozor na 

trny, brouky, skrytá hnízda a různé nástrahy. Poblíž jedné mechové podestýlky pak našel lesknoucího 

se Praváka, který okamžitě upoutal jeho pozornost. Mimo tento úspěch se však Ladovi příliš nedařilo, 

i když se zoufale snažil další houbu najít. Byl tak do toho pozorného hledání zabraný, že si ani nevšiml, 

že se k němu po lávce někdo blíží. Vyrušilo ho až prasknutí jedné suché větvičky. „Co tu děláš?“ zeptal 

se dětský hlas Ladova dalšího kamaráda, který se jmenoval Stado a který měl také čerstvě po 

postřižinách. Lado se prudce s Pravákem v ruce otočil. Krom Stada na Lada zvědavě hledělo několik 

dalších dětí, mezi nimi i trochu starší a už poměrně vysoký kovářův syn Pravo. „Nic,“ odvětil Lado 

zaraženě, „jen hledám houby.“ Stado si Ladovu ukořistěnou houbu pozorně prohlédl. „To se bude 

hodit,“ řekl s jiskrou v očích. „Na co?“ zeptal se Lado. „Drakův táta byl před svítáním na procházce a 

chytil Lososa,“ odvětil rychle Stado, „připravuje ho na návsi, poslal nás pro hrst Popence.“ Stado 

natáhl uzavřenou pěst, ze které na stoncích vykukovaly vejčité zelené lístečky. Děti na nic nečekaly. 

Všechny do jednoho včetně Lada a Stada proběhly lesem směrem na dřevěnou lávku, kde se 

zastavily. „Podívejte,“ řekl Pravo a ukázal na západní stranu nad les, „táta zase něco vyrábí, celou noc 

byl pryč.“ Mezi stromy stoupal z výhně kouř. Ladovi se v hlavě vynořil obrázek kováře, který za jiskrné 

noci osvětlené nespočtem Hvězd hledá v Zemi poklady, který bojuje s draky a skrze měnivou moc 

rozpáleného ohně tvoří z černého kovu lesknoucí se meče … Najednou si Lado uvědomil, že stojí u 

lávky sám. Povzdechl si a rozběhl se za ostatními dětmi, které se mezitím, co Lado přemýšlel, 

shromáždily na návsi nedaleko od Ladova domečku. Cestou Lado potkal ostatní lidi z vesnice, které 

všechny moc dobře a důvěrně znal. Mnozí byli z jeho rodu, rodu Vlka. Někteří začali pomalu tvořit 

z hlíny džbánky, jiní pletli košíky, vyřezávali ze dřeva, zkoumali pevnost postavených domů nebo se 

zvědavostí hleděli na zrající Len. Jiní byli mimo vesnici nebo ještě spali. Zkrátka a dobře, život kolem 

se příjemně rozproudil. Na návsi pak seděly děti, které hleděly do tajemných plamenů rozpáleného 

ohniště. Zanedlouho přišel Drakův otec, který nad ohněm rozložil stojánek s kovovou mísou. Na tu 

posléze nasypal rozemletá lněná semínka spolu s předpřipraveným Lososem, na něhož se děti nejvíce 

těšily. Ozval se šumot smažení. Drakův táta si s očividným nadšením a s převelkou pečlivostí vzal od 

dětí Popenec a opatrně ho na misku přidával. „Postup se musí správně dodržet,“ poučoval děti, „je to 

jemná práce.“ Klackem začal Lososa otáčet. „Ženo!“ zavolal nakonec, „kde jsi s tou šťávou!“ V tu ránu 

se otevřely dveře do Drakova domu a z nich vyšel rozespalý malý Drako se svou maminkou, která 

v ruce držela misku s rozmačkanými jablky. Pomaličku se oba blížili k ohništi. Když pak Drako spatřil 

Lada a Stada, posadil se mezi ně. „Děkuji,“ odvětil Drakův otec s úsměvem směrem ke své ladné 

ženě, načež si obřadně a s převelkou pozorností misku od ní vzal. Lado se oblízl a promnul si ruce. 

„Nuže,“ pravil znovu Drakův otec k dětem, „jak jsem řekl, je potřeba dávat pozor … míchat … bude to 

prostě pochoutka!“ Děti se jednohlasně a natěšeně zasmály. „Chce to ještě jeden lísteček,“ dodal 

Drakův otec, když oblízl klacek, kterým Lososa obracel. Potom utrhl kousek zbývajícího Popence a 

přidal ho do směsi. Lado seděl s vypláznutým jazykem. „No, no,“ ozval se za ním známý hlas, „skočí ti 

tam skřítek.“ Lado pusu rychle zavřel a pomalu se otočil. Za ním stála jeho maminka, které se vlasy ve 

slunečním světle leskly. „Zajdu do lesa,“ pokračovala Ladova máma, „pro další bylinky, Věkův 
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dědeček se roznemohl. Snad mi Květinová Dívka poradí.“ Na chvíli se zamyslela. Když pohlédla na 

Drakova otce, který se před dětmi u ohně předváděl, nenápadně se usmála. „Zajdu také za 

pastýřem,“ dodala, „z vedlejší vesnice. Potřebuji s ním něco probrat.“ Lado ji přestával vnímat. „A 

nedělej si moc chutě,“ dokončila žena rázně, „když se to rozdělí, každý dostanete tak nejvýše jedno 

malé sousto. Až se vrátím, umelu mouku a udělám ti pak v peci placky.“ Lado pokýval hlavou, na 

placky měl také docela chuť. „Ještě jedna věc,“ řekla už odcházející žena, „vezmi si cvakátko a ostříhej 

si nehty, zase ti narostly.“ Když pak odešla, Lado se opřel dlaněmi o Zem. Teprve nyní si uvědomil, že 

má v ruce stále toho Praváka. „Pane,“ řekl Lado hlasitě, „hodí se to tam?“ Natáhl ruku a ukázal v ní 

ulovenou houbu. Drakův otec si položil bradu do dlaní, takže bylo vidět, že přemýšlí. Všechny děti ho 

se skoro nesnesitelnou zvědavostí pozorovaly. Nastala chvíle ticha … a ohromného napětí. „Ale jo,“ 

řekl pak Drakův otec. Všechny děti vydechly a znovu se zhluboka nadechly, jak předtím zadržovaly 

dech. „Podej mi ho,“ poručil Drakův táta, „musím ho okrájet.“ Když Lado vstal a vydal se směrem 

k ohni, najednou v dáli na cestě před sebou uslyšel dusot kopyt. Lehký vánek přinesl vůni lesa a 

zrajícího obilí. K vesnici se blížili jezdci na Koních, ti jezdci, o kterých každý věděl, že z nich nemusí mít 

naprosto žádný strach, i když byli ozbrojení až po uši. Malý Lado si povzdechl a začervenal se, protože 

věděl, že úkol mu daný tak trochu zanedbal. Zastavil se. Netrvalo dlouho a přede všemi se najednou 

vedle sebe seřadilo asi devět jezdců, kdy někteří měli u sebe meče, jiní oštěpy, luky a šípy. Úplně 

první byl mladý bojovník Jaro, jenž byl oděný v hrubém bílém oblečení, které bylo u pasu převázáno 

koženým řemenem. Dlouhé vlasy měl obepnuté ochrannými znaky ozdobeným vlněným páskem, aby 

mu nepřekážely ve výhledu. Ze zad mu visel hnědý jezdecký plášť. Prosté kožené boty byly vystlány 

bílými lněnými onucemi, které již byly poněkud zaprášené. Jaro sesedl z Koně. Lesk v jeho očích 

prozrazoval nezničitelnou odvahu, ale také vlídnost. Teprve nyní si ostatní všimli, že Jarovo oblečení 

zdobí krev. „Divá zvěř?“ zeptal se Drakův táta, zatímco krájel Ladovu houbu u ohniště. „Ne,“ odvětil 

Jaro, „zase panovační cizinci.“ Drakův otec mávl rukou a s převelkou přesností přidal nakrájeného 

Praváčka ke smažícímu se Lososovi. Malý Lado mezitím nehybně hleděl do Země. Jeho tvářičky se 

stále červenaly. Jaro ho se škodolibým úsměvem silně pohladil na jeho stále mokrých vlasech, které 

mu tak poněkud rozcuchal. „Tak co,“ zeptal se záludně, „pročpak tu stojíš jak dračí kámen patřící 

bohům? Že ty se ještě netrefíš do slaměného terče?“ Lado mlaskl pusou. „Trefím,“ odpověděl 

potichu, „už dlouho … a na luk dávám pozor.“ Jaro se skrčil, aby mohl zaraženému Ladovi pohlédnout 

přímo do obličeje. Zasmál se. „Aha,“ řekl nakonec, „ty jsi ještě nenašel ten nožík, co jsem ti schoval 

v lese, že je to tak?“ Lado neodpověděl. „Musíš se naučit stopovat,“ dodal Jaro, „nemůžeš si jen hrát. 

Nebo pleť košíky.“ Lado znovu mlaskl pusou, ale nic neřekl. Drakův táta už začal mezi děti rozdělovat 

hotového Lososa. Nastal všeobecný povyk a strkání se. „Kde máš mámu?“ zeptal se Jaro po krátké 

odmlce. „Šla za pastýřem,“ odpověděl Lado, načež Jarovi pohlédl přímo do očí, „z vedlejší vesnice – 

jak má tu hůl, kterou umí uklidňovat počasí.“ „Jistě,“ odvětil Jaro, „budou žně. Potřebuju se jí na něco 

zeptat.“ V tu chvíli se Jaro ustaraně podíval směrem k poli, u kterého mlčky seděla dívka jménem 

Mlada, která byla ještě menší než Lado. Bezmyšlenkovitě se dívala na pohybující se klasy, které 

zpívaly tichou píseň dozrávání. Jaro si smutně povzdechl. Ten šok, který Mlada před nedávnou dobou 

zažila, byl pro něj nepředstavitelný – a to už Jaro viděl a zažil snad opravdu všechno. Když ji onehdy 

v lese našel celou podrápanou, vůbec ji nepoznal. Seděla mlčky a nic neříkala, její tváře byly celé od 

slz. Když pak s ostatními mladíky prozkoumal celou oblast, našel stopy po zápase s Medvědem – 

jakmile se pak podíval z onoho skalnatého srázu dolů, spatřil rozbitá těla obou dívčiných rodičů. Jak 

lidé, tak i Medvědi si zkrátka chrání své děti, a když se Medvědice v noci s mládětem vyruší, zápas je 

naprosto nemilosrdný. Okamžitě nechal těla přikrýt a odnést do vesnice. Mladu sám mlčky nesl, 

vypadala nepřítomně a odevzdaně. Bál se, že toho nějaký škodlivý duch může zneužít a pobláznit ji – 

nebo naopak by dobromyslní skřítkové mohli vzít duši k sobě, aby dále netrpěla, a nechat tak tělo 

naprosto bez pocitů, radosti a uvažování. Když pak Jaro odešel zpět do lesů a když všechny děti 
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dostaly svůj nepatrný příděl chutného Lososa, který mimochodem pouze probudil jejich další chutě, 

se Stado s Drakem rozhodli hrát na schovávanou. Tu ozvláštnili pískáním na různé druhy píšťalek, kdy 

tvořili různé lidové nápěvy. Lado však bezmyšlenkovitě zamířil směrem k políčku, kam předtím tak 

dlouho hleděl jeho učitel. Cestou se nechal ovívat jemným vánkem, který s sebou přinášel vůni 

lesního dřeva. Potom se posadil na Zem a v rytmu vlajících klasů se počal houpat. Vidění se mu na 

malý okamžik rozmazalo. Uviděl siluety malých mužíčků, které přicházely od nedalekého Bezu, jemuž 

již pomalu začaly zrát zdravé a mocné plody. Jeden z těchto malých mužíčků přišel k Ladovi. Zastavil 

se, začal na Lada nenápadně mrkat a podivně se smát. „To ty,“ pomyslel si Lado, „to ty jsi pro mě na 

tom pařezu připravil to červenožluté jablko?“ „Ano,“ zavál najednou Vítr, „a ty jsi ho dal Mladě, když 

ji Jaro přinesl do vesnice. Udělal jsi přesně to, co bylo potřeba. Dobrá práce.“ Vidění se rozplynulo 

s dalším závanem. Lado zamrkal očima. Někdo k němu potichoučku přišel. Byla to malá Mlada, která 

se po několika dnech mlčení rozhodla nečekaně promluvit. „Děkuji,“ řekla potichu, „za to jablko.“ Nic 

dalšího nepověděla. Lado se zamyslel. „Není zač,“ odvětil prostě, „nemám rád, když jsou lidé kolem 

mě smutní, protože jsem pak také smutný. A ty jsi vypadala utrápeně.“ Mlada nic neřekla, stála 

nehybně. Lado stále hleděl mezi pšeničné klasy. „Jak je dnes Slunce zlaté,“ pokračoval Lado 

v dětském projevu, „jak ráno krásně vstávalo, jak se jeho paprsky spojovaly s čistou vodou v potoce a 

odrážely se od zelených bukových lístečků … nechceš si hrát? Můžeš mi se Stadem pomoct hledat 

jeden nožík.“ Teprve nyní se Lado na Mladu přímo podíval. V jeho očích se leskla upřímná zvědavost. 

Znovu zafoukal lesní Větřík, který oběma dětem pohladil jejich hladké červenající se tvářičky. Mlada 

se usmála a beze slova pokývala hlavou. Lado úsměv opětoval, načež se spolu s Mladou vydal 

k nedalekým šípkovým keřům, za nimiž se schovával Drako. Šípky byly zatím pouze zelené nebo světle 

oranžové. „Potřebuju najít nůž,“ pravil Lado zdálky, „půjdeš s námi?“ „Aha!“ vykřikl najednou Stadův 

hlas, „mám tě!“ V tu chvíli Stado vyskočil z druhé strany keřů a pohlédl na všechny přítomné. Prstem 

ukazoval na Draka, který jen mrzutě kýval hlavou. „Půjdu,“ odpověděl Drako na Ladovu dřívější 

otázku, „stejně už mě tahle hra nebaví.“ „Kam jdete?“ zeptal se zvědavý Stado. „Hledat nůž,“ 

odpověděl Lado a pohlédl mu do očí, „Jaro mi ho ukryl v lese. Mám prý stopovat, nevíte, kterým 

směrem Jaro včera ráno šel?“ Nikdo neodpověděl. Nastala chvíle ticha, kterou přerušil znovu až Lado. 

„Půjdu se zeptat kováře,“ pravil, „ten má přehled, kam kdo chodí.“ „Zeptám se táty,“ doplnil 

natěšený Drako, „ten pořád chodí někam do lesů, roklin, temných jeskyň a také po skalách.“ „A já,“ 

řekla nečekaně už usměvavá Mlada, „se půjdu zeptat babiček k Lípě, ty vědí úplně všechno.“ V tu 

chvíli všichni upřeli zvědavý pohled na stále poněkud zaraženého Stada. „Jdu domů pro sušené 

ovoce,“ vydal ze sebe nakonec, „tohle bude na dlouho.“ Všichni se zasmáli, načež se okamžitě 

rozprchli každý do svého směru. Studená travička pod nohami příjemně studila a hladila. Nebe bylo 

čistě modré a nutilo každého něco dělat. Celá vesnice ožila. 
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19 PÍSNĚ KRAJINY 

V 9. století do skalami protnutých tehdy hlubokých pralesů dnešního 

Českého krasu zavítala jedna zajímavá a pověstmi opředená osoba. Byl to 

muž, který se usadil v jeskyni nedaleko bývalého keltského hradiště u 

potůčku Kačák/Loděnice. Tento potok sem přitéká z Křivoklátských lesů, a 

ještě dále z okolí Mšeckých Žehrovic, odkud mimochodem pochází nález 

kamenné hlavy keltského velmože, a po jehož délce se „Keltové“ usazovali. 

A kdo byl oním tajemným mužem, který do těchto odlehlých míst zavítal? 

Jmenoval se údajně Ivan a byl synem knížete Gostomysla. Letopisy 

Xantenské uvádějí, že Gostomysl byl vladyka z kmenového svazu Obodritů 

na dolním toku Labe v dnešním Německu, který zemřel v roce 844 v bitvě 

proti východofranskému králi Ludvíku II. Němci. Gostomysl, a tedy i jeho 

syn Ivan, byli nejspíš oba Polabští Slované. Ostatně není to nic zvláštního, 

například na rozsáhlém území české kotliny zanechali stopu i sousedící 

Lužičtí Srbové – jako vzpomínka na ně slouží mnoho našich vsí s názvem 

odvozených od nich, ať už to je třeba Srbská Kamenice, Srby nebo nedaleko Ivanovy jeskyně se 

nacházející Srbsko, které s Lužickými Srby stále udržuje styky. Nejen, že jsme všichni západní Slované, 

ale zároveň mezi námi docházelo k dalšímu promíchávání a proplétání příbuzenských vazeb. Jinak je 

ale osoba poustevníka Ivana skutečně opředena mnoha tajemnostmi. Podle pověsti se setkal 

s knížetem Bořivojem, jehož k němu zavedla Ivanova ochočená kouzelná Laň, která poskytovala tolik 

mléka a v něm ukrytého života, že ho nikdy neubývalo (v příbězích a pohádkách je často velmož 

Jelenem nebo Laní zaveden do jiných světů, viz i velšský Mabinogi). Ivan Bořivojovi pověděl o tom, jak 

musel z jeskyně zahnat čerty, a to s nadpřirozenou pomocí získanou od Jana Křtitele skrze vidění. 

Možná se jedná o dávné, z pradávných dob pocházející příběhy o přírodních silách, jejich získávání a 

používání, a i kdyby ne, celá krajina kolem tímto dojmem rozhodně působí, doslova o tom zpívá. 

Kníže Bořivoj pak na tomto místě na počest svatého Jana Křtitele údajně založil kapli, a odtud pochází 

i dnešní název celého místa – Svatý Jan pod Skalou. 

 
Autor obrázku: Antonín Mánes 
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Místo působí tajemně i v zimním období, kdy se za mlhavého počasí člověku zdá, jako by kolem 

dokola žili duchové, víly a bohové, kteří šeptají své písně. Písně o krajině, o zvycích a pradávných 

obřadech, které k této krajině a ke zde žijícím duchům patří. Zpívají o tom, že my a celý náš lid, naše 

rody jsou jejich dětmi. Zpívají o Přírodě, se kterou jsou pevně a neoddělitelně spojení stejně jako my, 

pějí písně v šumění potůčků a vyvěrajících studánek uprostřed skal a lesů. Na těchto místech, 

v těchto písních se nachází skutečná síla. 

Z lidových písní našeho lidu čerpala celá řada velkých umělců, aby dokázali vystihnout jeho 

jedinečnost. Například Antonín Dvořák a spousta velikánů jeho doby dokázali dokonale spojit nádech, 

ducha lidových písní s vážnou hudbou. A i dnes se o to spousta lidí a skupin pokouší, ne vždy 

samozřejmě to dokáží, ale pokud ano, stojí to za to. Například to dokázala Českomoravská hudební 

skupina (Čechomor), a to asi nejvýrazněji v albu Proměny, kde se k lidovým písním kromě jejího 

vlastního provedení přidává i orchestr. Lidové tajemné písně jsou součástí tradice, zvyků i celé 

krajiny. Važme si jich. 
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20 JELENÍ SKOK (PŘÍHODA) 

Dveře do dřevěné chaloupky se prudce otevřely. „Vstávej,“ poručil nesmlouvavě, i když docela vlídně, 

známý hlas, „vyrážíme.“ Jen neochotně jsem si promnul oči a vzdal se pohodlí útulné postýlky. Na 

znamení dětského odporu jsem nahlas zívl, načež jsem si přes sebe přehodil zářivou bílou košili. 

Ptáčkové zpívali. Když jsem opustil chaloupku a podíval se na daleké zalesněné kopce, blízkou 

průzračnou říčku a vedle stojící Jabloň, jež nesla veliká medová zlatá jablka, oči se mi rozzářily. Vedle 

mě stojící statný muž zazářil slunečním světlem a proměnil se v krásného silného Jelena se zlatými 

parohy. „Nasedni,“ poručil jednoduše. Pomaličku jsem se vyškrábal na jeho záda, načež jsem znovu 

zívl. Vítr zavál a pročechral mé dlouhé hnědé vlasy. Jelen se vznesl do nebeských výšin, nabral dech a 

vyrazil hrdě vpřed takovou rychlostí, až se lesy a louky pod námi změnily v prostý zelený pruh. „Proč,“ 

zeptal jsem se ospale, „proč jim vlastně pomáháš?“ „Někteří stále čistí studánky,“ odpověděl Jelen, „a 

provádí pradávné obřady, a to statečně i přes všechny zákazy, vzdor jejich novému myšlení. Rozhodl 

jsem se, že jejich odvaha nezůstane nevyslyšena.“ Znovu jsem zívl. Devatero hor a řek jsme přeletěli 

rychlostí blesku. „Dobře,“ odvětil jsem nakonec, „ty jsi tu ten ochránce horkých pramenů, Vide.“ 

Jelen se medově rozesmál. Zlaté parohy zářily na všechny strany. Drc. Přistáli jsme na pevné mokré 

Zemi uprostřed lesa. Všude byla cítit vůně deště, neboť pršelo a Nebe se šedě zatáhlo. „Co teď?“ 

zeptal jsem se poněkud netrpělivě. „Budeme čekat,“ odvětil Jelen. Najednou jsem se roztřásl, 

vzpomněl jsem si, co krajinou v zemní říši procházelo. „Neboj se,“ přečetl Jelen mé myšlenky, „ta 

nemoc ještě v srdci světa není, ale může být. Ten král to dobře ví.“ „Mé Zlaté Parohy, jaký král?“ 

zeptal jsem se zvědavě a pevně se přitiskl ke krku Jelena. „Uvidíš,“ odvětil Jelen natěšeně. Štěkot Psů. 

V dáli se najednou ozval dusot Koní. Přijížděli lovci. „Drž se pevně,“ pravil Jelen. Já jsem učinil, jak 

poručil. Štěkot sílil. Jelen se dal do běhu skrze hustý les. Odhodlaně se vyhýbal každé bahnité louži, 

každému padlému kmeni. Doleva. Doprava. Běh vypadal jako nějaký šílený tanec. Myslel jsem, že se 

mi převrátí žaludek, nicméně netrvalo dlouho a Jelen začal nabírat skutečnou rychlost. „Dělám to pro 

ty,“ řekl si potichu pro sebe, „kteří stále čistí studánky.“ Po prudkém vystoupání na hnědošedou skálu 

následoval ohromný skok. Štěkot za námi se změnil v kňučení. Na chvíli jsem se otočil a v dáli spatřil 

jezdce v podivných kožešinách. Netrvalo dlouho a oba jsme byli zpět v nebeské říši. Obloha se v tu 

chvíli okamžitě vyjasnila. Mezi čistou modří zazářilo silné sluneční světlo. Všichni jezdci dole si museli 

zakrýt obličej, aby je Slunce neoslnilo. Z údolí pod skálou stoupala bílá mlha. „Králi,“ pravil jeden 

jezdec, „musíme se podívat dolů, co se stalo.“ Král pokýval hlavou, načež všichni zaraženě sjeli do 

údolí k nedaleko tekoucí řece. Tam král otevřel ústa dokořán. Mezi stromy totiž přímo ze Země 

tryskal horký léčivý pramen. Kameny kolem něj byly zbarvené do žluta a červena. Nikdo z jezdců se 

nemohl na tu krásu vynadívat. Jediné, co je mrzelo, byli poranění Psi. Králův vlastní Pes měl tu smůlu, 

že spadl přímo do pramene, kde se opařil tak silně, že musel být ihned utracen. Vítr zašuměl 

v korunách stromů. „Ten Jelen byl naším poslem,“ pravil král nakonec, „a proto tuto skálu na jeho 

počest nazveme Jelením skokem. Dnes již nikdo z nás žádnému Jelenu neublíží, i kdybychom jich tisíc 

spatřili. Toto místo se odteď Horké lázně jmenovat bude, nemocným se zde vrátí zdraví ztracené.“ 

Jeden z lovců si zatím pomyslel: „Král Karel toto místo Karlovy Vary pojmenovat měl.“ A tak dodnes, 

milé děti, prameny svou moc neztratily. Nikdy nezapomeňte na Jelena se zlatými parohy a na to, 

jakou velikou oběť pro nás lidi učinil. 



62 

 

21 ZAMYŠLENÍ NAD TAJEMNÝMI ŘEMESLY 

„Kowarjo a kuzłarjo su ze samsneho hnězda. (Kováři a kouzelníci jsou ze stejného hnízda.)“ 

– Lužickosrbské lidové rčení 

V příbězích a pohádkách se často vyskytují lidé, kteří dokáží vládnout nadpřirozenými silami už jen 

díky svému povolání. Kromě kouzelníků jsou to třeba mnohdy obávaní mlynáři, kteří dokáží v mlýně 

za vesnicí na okraji lesa zkrotit vodní živel tak, aby jeho síla pomocí točících se kamenů rozemlela 

obilné zrno na jemnou mouku. Mlynáři žijí na okraji světů, mezi naším, každodenním světem a 

divokou Přírodou představovanou čerty, vodníky a rozličnými duchy. Tito duchové měli s mlynáři 

dohody, při jejichž oboustranném dodržování přenášeli divokou přírodní sílu pohybu na věčně se 

točící mlýnské kameny. Mlynáři byli obávaní stejně tak jako vážení. To samé se týká možná ještě 

tajemnějšího řemesla – kovářství. Vždyť pohádkový syžet Čert a kovář je podle některých badatelů 

prastarý a společný snad všem evropským národům. Ještě v 19. století se na vesnicích věřilo, že 

kováři dokáží léčit, že mají přístup k léčivým přírodním silám (i když mnohdy stačilo prostě použít 

kleště) a kouzelným bylinám. Kováři jsou znalí kouzel a obřadů, mají stejně jako mlynáři dohody 

s čerty a jinými lesními duchy. Někteří tvrdí, že dokáží krotit i jakési „zemské draky“, aby jim vydali 

své poklady, železnou rudu, kterou pak s pomocí nadpřirozených sil promění v meče, ozdoby, nářadí 

či jiné nad míru užitečné věci. Vždyť na koho by kouzelně nepůsobil obraz statného člověka, který 

nabírá dřevěné uhlí, rozpaluje výheň a za hvězdné noci na okraji lesa, na pomezí světů tvoří zbraně? 

 
Apollón v kovárně Vulkána, Diego Velázquez 

Když se lidé usadili a nemuseli se každý den jen strachovat o přežití, do podobných řemesel začalo 

kromě užitku pronikat i umění, nápaditost a, jak bychom řekli dnes, kreativita. Ozdoby byly čím dál 

více propracovanější, umělci-technici-mistři získávali inspiraci z jiných zemí, odkud čerpali znalosti, 

dovednosti a vzory. Vznikaly podobory, například zbrojíři, šperkaři a další, kteří již nemuseli sami 

umět nacházet a zpracovávat železnou rudu na různé polotovary, zato se dokonale vyznali v dalším 
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zpracování. Lidé spolu přirozeně spolupracují i vzájemně soutěží, což vytváří vhodné podmínky pro 

růst a zdokonalování. Přístup a užitek z podobných výrobků se sice možná zlepšil zavedením továren, 

ale umělecká stránka stále vyžaduje osobitý přístup, nemluvě o jedinečnosti. V této souvislosti si 

musíme položit zásadní otázku: Jak je tomu vlastně dnes? Jaká další tajemná řemesla jsou v dnešní 

době mezi námi? Když se podíváme na technické obory, velmi rychle si uvědomíme, že zde došlo a 

stále dochází k ohromnému posunu. Naneštěstí jsme mnohdy ztratili jasnou návaznost, příběhy, 

pohádky, báje a spojení s našimi kořeny. Dnes elektrikářům, kybernetikům a softwarovým vývojářům 

žádné příběhy (snad kromě onoho pocitu tajemna) nepřiřazujeme. Ale když se na to podíváme ze 

širšího hlediska, nejedná se vlastně také o kouzelná řemesla dnešní doby? Vždyť tito lidé dělají něco, 

čemu naprostá většina obyvatelstva nerozumí. Nesedí sice (až na pár výjimek) na okraji lesa vedle své 

dřevěné chaloupky, ale často u počítače, který je svým způsobem vlastně také bránou mezi světy. 

Specializace, „podobory“ též dosáhly zajímavých rozměrů. Osobně vedle studia pracuji v oblasti 

kybernetické bezpečnosti jako softwarový vývojář – a protože se částečně jedná o výzkum, práce je 

značně různorodá a kreativní. To je rozdíl oproti analytikům, softwarovým architektům, ale i oproti 

vývojářům z velkých „továren“ či menších „dílen“, kteří dělají věci na zakázku podle přání zákazníka – 

a zde je rozdíl mezi vývojáři pro mobily, weby, stolní počítače apod. Různorodost je tak veliká, že zde 

dokonce názvy jako „učeň“ či „mistr“ ztrácejí na významu a musí se použít pojmy jako „junior“, 

„senior“, nebo spíše „juniornější“ a „seniornější“ (vývojář) v souvislosti s určitým oborem, 

platformou, technologií, programovacím jazykem, vývojovým prostředím a dalšími faktory, které je 

třeba brát v potaz. 

Myslím si, že pokud nebudeme mít příběhy, ztratíme spojení s krajinou a předky, ztratíme 

dlouhodobější smysl pro to, co děláme. V minulosti byli různí bohové spojováni s kovářstvím, proč by 

dnes nemohli dávat vnuknutí těm, kteří se stejně jako oni zabývají tajemnými řemesly, stojí na 

pomezí světů mezi představami a rozumem? Proč by okolní Příroda, předkové a tyto obory nemohly 

tvořit jeden celek, aby došlo k vzájemnému provázání a pochopení, aby technologie/magie nešla 

proti životnímu prostředí ani proti životu/životnímu stylu plnému úcty k rodině, k dětem a ke staří? 

Dá se říci, že mně nejlepší nápady přinesl odpočinek v Přírodě, za deště či uprostřed lesa. Myslím si, 

že se klidně mohlo jednat o vnuknutí bohů či předků, kteří na jednu stranu mohou žít uprostřed 

hlubokého lesa, v chaloupce či velikém paláci, v pramenech a stromech, na stranu druhou mě mohou 

učit tvořit a proměňovat ve virtuálním světě podobně, jako to oni sami dělají na pozadí skutečnosti. 

Pomocí strojů pak lze mou práci přenést do skutečného světa, vyvolávat u uživatelů skutečné 

myšlenky a pocity, přenášet je. V tomto případě vnuknutí poskytují nejspíš bohové, kteří mají „na 

starosti“ elektromagnetické vlnění, jako třeba bohové bouře (divočejší), Slunce (stálejší a rozumnější, 

například právě pro vývoj) nebo ohně. 

Ztratíme-li příběhy a nebudeme-li bohům a hrdinům našich předků přisuzovat tyto schopnosti, lidé se 

začnou dívat po „technologicky vyspělých“ mimozemšťanech či superhrdinech a bohové pro ně 

budou pouze „víkendovým či večerním odreagováním“, nebudou zkrátka naplno přítomni v jejich 

životě. Je škoda bohům tyto dovednosti odepírat. Myslím si, že je-li nějaký bůh pánem 

elektromagnetického vlnění nebo jeho části, přes které se dnes přenáší tolik informací, určitě by se 

bez obtíží dokázal projevovat a mluvit k nám například skrze Internet, stejně tak jako skrze stromy a 

naše předky. Když budeme na celou tuto věc nazírat tímto způsobem, potom sami od sebe začneme 

tvořit šetrnější technologie k životnímu prostředí (třeba právě ke stromům), životnímu stylu (rodina, 

předci), promýšlet důsledky a hledat souvislost s našimi kořeny – zkrátka a dobře se nepoženeme 

bezmyšlenkovitě vpřed „do neznáma“, ale necháme bohy, aby nás vedli. 

Napsáno v době Dušiček před úplňkem 
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22 PODIVNÉ SETKÁNÍ (PŘÍBĚH) 

Tento příběh je věnován básníkovi a vášnivému zájemci o zvyky, slavnosti a bájesloví Publiu Ovidiu 

Nasovi. Příběh byl napsán 2 000 let po jeho smrti, kdy byl Ovidius také konečně současnými obyvateli 

Říma zbaven potupy vyhnanství, které se mu možná bylo dostalo za skrytý podtext jeho díla Proměny. 

 
Ovidius mezi Skýthy, Eugène Delacroix 

 

Na povrchu Země byl jasný den, v podzemí to však poznat nebylo. Stál jsem v rychle jedoucím metru, 

zatímco jsem se napůl opíral o zadní dveře, na nichž byl jen tak pro zábavu uveden výhružný nápis, že 

se o ně nemá nikdo opírat. Pohled jsem měl upřený před sebe. Snažil jsem se moc nemyslet. Metro 

se zastavilo, dveře se otevírají, lidé nastupují, dveře se zavírají – rozhodně nic zvláštního. Zvláštní bylo 

až to, když se na protějším konci vagónu mezi namačkanými spolucestujícími, odmítajícími využít 

několik volných sedaček, objevil známý světle zelený záblesk. Vylekal jsem se tak moc, že jsem byl 

nucen zastavit dech. Všichni ostatní se chovali normálně. Nevěděl jsem, jestli může v dlouhém 

hnědém kabátě vůbec viděli, pokud ano, pak ho dokonale přehlíželi. S dlouhými černými vlasy a 

záludným úsměvem byl dle mého skromného názoru více než nápadný. Ukazoval na mě. Tady jsem 

už chtěl vystoupit, ale něco mi v tom bránilo. Došlo mi, že se chce onen muž sejít, jako to již 

několikrát učinil. Jeli jsme metrem dále a dále, já stále zaražen na svém místě. Teprve po několika 

zastávkách muž nečekaně vystoupil. Rozběhl jsem se za ním, ale on mi zmizel v davu. Tu jsem ho však 

zase zpozoroval na schodech před sebou – běžel jsem. Ani mě nenapadlo se ohlížet na ostatní kolem, 

chtěl jsem onoho muže dohnat. Byl jsem na schodech, všude plno lidí. Na jedné straně byl vstup 

k autobusovému nádraží, na druhé straně vstup do městského lesa, který sloužil jako park. Zamrkal 

jsem očima. Teprve po chvíli jsem tajemného muže v kabátě znovu uviděl, jak se zkříženýma rukama 

na prsou stál na okraji lesa. Usmíval se. Šel jsem pomalu za ním, čas přestával dávat smysl, všechno 

se zároveň pozastavilo, zároveň proběhlo v jediném okamžiku. Muž se dotkl šípkového keře a před 

mýma očima zmizel. Zastavil jsem se. Upřímně musím říct, že jsem se poněkud bál jít dále. Přemýšlel 

jsem, co by se mi mohlo stát – vlastně jsem to věděl. Avšak nakonec jsem přeci jen sebral zbytky 

odvahy a došel až k samotnému šípkovému keři, který byl obdařen mnoha trny, aby nic nevhodného 

skrze něj neprošlo, aby ochraňoval a posiloval bytosti na obou stranách, aby zároveň sloužil jako 

brána mezi světy. Bezmyšlenkovitě jsem se keře dotkl, jako by mě na chvíli něco ovládlo. V ten 

okamžik se svět kolem začal rozpadat, barvy se promíchaly, aby se posléze znovu ustálily. 
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Z lesního parku se najednou stal nekonečný zelený a světlem prozářený hvozd. Duby, Břízy a Buky 

dosahovaly neuvěřitelných výšek, listí na nich příjemně šumělo a doplňovalo tak vzdálený zpěv 

drobného ptactva. Přímo před mýma očima se nacházela mýtina, za níž protékal třpytící se potůček, 

který přicházel z neznámých dálek a do neznámých dálek měl namířeno. Uprostřed mýtiny byly dva 

pařezy, jeden prázdný, a na druhém seděl onen tajemný muž. Již na sobě neměl ten kabát, pouze 

zvláštní kožené oblečení pokryté lesní zelení. Pohled upíral přímo na mě. „Dlouho jsme se neviděli,“ 

řekl nakonec, „ty už si na Pána Lesů ani nevzpomeneš.“ Od ucha k uchu se usmíval. V dáli za jeho 

zády pobíhali lesní mužíci, kteří uklízeli větvičkami zasypanou cestičku a ohraničovali ji velkými 

kameny. Pán Lesů, kterému jsem říkal Lovec, spatřil, že jsem zamyšlený, a tak z pařezu vstal. Byl o 

hlavu větší než já – vlastnost, kterou sdílel s mým ochráncem Mocným Videm, tedy Slunečním 

Hrdinou, asi abych si nemyslel, že si před nimi můžu vyskakovat. „Co je nového?“ zeptal se zároveň 

zvědavě a zároveň poněkud tajemně až děsivě. To mě vytrhlo ze zamyšlení. „Mám nový mobil,“ plácl 

jsem. Lovec se zasmál. „Ukaž,“ řekl, načež jsem pomalu z kapsy vytáhl nový mobil s plastovým zlatým 

obalem. „Pche,“ dodal rozmrzele Lovec, když bral mobil do ruky, „nemám rád tyhle plastové věci.“ 

Poté se však znovu začal záludně usmívat. Něco chvíli na mobilu hledal. Potom mlaskl pusou. „Nebaví 

mě klikat,“ dodal, načež se mu zničehonic začal mobil v ruce proměňovat. Součástky vylezly ven a 

různě se přeházely, obal jezdil sem a tam. Netrvalo dlouho a obraz toho, co se dělo v mobilu, se 

najednou holograficky promítl mezi nás. Lovec myšlenkami ovládal to, co se tam zobrazovalo. „Á,“ 

řekl, když našel aplikaci se současnými zprávami z domova i ze světa, kterou následně spustil. Zpříma 

se postavil. „Nuže,“ pravil, zatímco si jednotlivé zprávy bleskurychle prohlížel, „to je divný. A mě lidé 

kříže v této oblasti ztotožnili s rohatým vládcem pekel, vždyť jsou to oni, kdo dělá neplechu! Co o 

rychlé výsadky, to je typicky vindské, ale ta ničivá síla …“ Obrátil svůj pohled na mě. „Pamatuj,“ dodal, 

„že žádné světové války už být nemohou. Snaž se o spolupráci a neměj slitování s pitomci.“ Souhlasně 

jsem pokýval hlavou, že to beru na vědomí. Lovec potom mobil vzal a podal mi ho zpět do ruky. V tu 

chvíli všechny vnější obrazy z něj zmizely a mobil kouzelně získal zpět svou původní podobu. Byl jsem 

nehorázně vyjevený, i když bych měl být na podobné věci už docela zvyklý. Lovec se posadil na pařez 

a kouzlem donutil si sednout i mě, a to na pařez naproti němu. Asi poznal, že jsem celý zmatený a 

zamyšlený a že bychom se neustálým vysvětlováním nikam nedostali. Jen to mohl udělat více citlivě. 

„Promluvíme si,“ řekl Lovec vážně a zableskl na mě svýma zelenýma záludnýma očima, které lidem 

rády činily neplechu, „chtěl bych, aby ses ve svém životě co nejvíc snažil vracet lesům a jejich 

obyvatelům včetně divé zvěře jejich místo v srdci světa. A neboj se chodit více v bílém, nestyď se za 

to, kdo jsi.“ Uvědoměle jsem pokýval hlavou. V tu chvíli Lovec natáhl ruku, načež se mu v ní hned 

objevilo několik knížek, které jsem velmi dobře znal. „Četl jsem to samé,“ řekl Lovec, „co ty. To o těch 

Polabských Slovanech, ty Stopy zapomenutého lidu, to bylo zajímavé. Je tam opravdu všechno, i 

odkazy na Helmolda, kterého jsi četl předtím, i na Drevany a Lužičánky. Erben je moc zajímavý, jak 

myslel, jak na různé věci přicházel. Plinius také. Stejně ale se ti nejvíce líbí Babička od Němcové, že 

jo?“ Nebyl jsem vůbec schopný na jeho otázku odpovědět, seděl jsem tam s ústy otevřenými 

dokořán. Lovec nicméně na odpověď nečekal a ihned jednu z oněch knížek otevřel. „A Ovidius je 

bezva, viď?“ zeptal se záludně, „o Lásce a milování, to je panečku návod, který překoná tisíciletí. O 

tom něco vím.“ V jeho očích jsem najednou jako záblesk viděl tu spoustu žen, se kterými za celou tu 

nekonečnou dobu Lovec ulehal do houští. „Ale teď tu mám Proměny,“ dodal, „víš, že kdysi dávno lidé 

urazili zvířata? Navíc je v této dnešní zvláštní době lidé vozí chycené za nohy, podřezávají jim krky a 

krutě je vyčerpávají? Víš, že lidé pěstují mnohem více rostlin, než by potřebovali, protože musí 

napřed nakrmit ta zvířata? Že jejich výměšky pouští do vod a znečišťují je? Že znečišťují ovzduší a 

celou Zemi uráží a vykořisťují? Však se na tom také nevědomky podílíš.“ Zarazil jsem se. „Nechceš,“ 

navrhl mi Lovec, zatímco listoval v Proměnách, „to všechno rostlinám, které k tobě chovají zvláštní 

vztah a ty k nim, zvířatům a vílám oplatit? A také na ně myslet, přinášet více obětin.“ Jakmile to 
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dořekl, přečetl jeden úryvek: „Ale ten dávný věk, jejž sami jsme nazvali zlatým, toliko stromů plody a 

rostlinstvem ze Země vzešlým docela šťastným se cítil a ústa si netřísnil krví. Pernatci za oněch dob si 

létali bezpečně vzduchem, Zajíc, prost vší bázně, se proháněl uprostřed polí, v liché důvěřivosti se 

nechytla na háček ryba. Bez nástrah bývalo všechno a nebylo třeba se báti podvodu, všude byl mír. 

Když jakýsi škodlivý rádce, nechať to kdokoli byl, se bohům jal závidět jídlo, a když masitou stravu si v 

hltavý žaludek spustil, zločinu otevřel cestu. Snad hubením divokých šelem zahřál se nejprve kov, 

když teplou krví se třísnil, a připouštím, nebylo hříchem, byla-li zabita zvěř, jež život náš ohrožovala; 

avšak zabíjet měla se jen, ne předkládat k snědku!“ (Proměny (XV. kniha), Publius Ovidius Naso) 

Z toho, co mi všechno říkal, jsem byl poněkud zmatený. „Nezůstávej v době železa,“ dodal Lovec, 

když spatřil můj jistě velmi divný výraz, „teď je jiná doba.“ Vítr zašuměl v korunách stromů. Na něco 

jsem si vzpomněl. „Já vím,“ odpověděl jsem, „však jste mě také učili programovat, že jo? Nějak mi to 

šlo snáz, když jsem byl na chatě, měl jsem mnohem větší nadání.“ Lovec se usmál. „To duchové té 

krajiny tě to učili,“ odvětil na mou otázku, „protože si jich všímáš, a tak se ti chtěli odvděčit. I 

předkové, jejichž duchové šumí ve zpěvu studánek, ti v tom pomáhali. Jak jsi onehdy v dešti stál u té 

Jabloně, tak v té době k tobě nejvíce promlouvali.“ Zamyslel jsem se. Vzpomněl jsem si na ta různá 

zapadlá hradiště a mohyly, na vrcholky, kopce a údolí, na ta pěkná místa, která jsem poznával, i na ta 

nepěkná, kterým jsem se vyhýbal. Hluboko uvnitř jsem pocítil spojení. Lovec se stále usmíval. V hlavě 

se mu rodily nějaké záměry, které mi však rozhodně neměl v úmyslu odhalit. Věděl jsem, že i ostatní 

z kmene bohů měli něco za lubem, jen jsem vůbec netušil, co to bylo. A tušit jsem to neměl. Vždyť 

lidské chápání je oproti tomu božskému značně omezené, byť pohnutky a povahové rysy můžeme mít 

podobné. Nevěděl jsem téměř nic. Byl jsem zmatený, ale zároveň spokojený. Když jsem se pak 

nakonec objevil zpátky u keře na okraji lesa v hlavním městě, byl jsem rád, jelikož jsem věděl, že 

nikdy, ale vůbec nikdy nejsem sám. 
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23 ZÁVĚR I – KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ NAD PŘÍBĚHY A DNEŠNÍ DOBOU 

Příběhy, založené na představách našich pradědečků a prababiček, mohou sloužit jako spojení 

s našimi předky a s krajinou, ve které se tyto příběhy odehrávají a ve které sami dnes žijeme, byť se 

mnohé změnilo. Představují naše společné dědictví, ze kterého můžeme čerpat jednak různé životní 

poučky, pohledy na svět, které se do nich v různých dobách promítly, a zároveň je zkoumat jako 

svědectví minulosti, trápení i potěšení. Na druhou stranu k nim sami můžeme přispívat, převyprávět 

je nebo tvořit příběhy zcela nové, které na jednu stranu budou na ty původní určitým způsobem 

navazovat, na stranu druhou do nich promítneme sami sebe. Dalo by se pak říci, že vlastně v těchto 

příbězích bude žít i část nás samotných podobně, jako je tomu v genetickém kódu našich potomků. 

Onen genetický kód je vlastně díky objevům dnešní doby velmi zajímavou a tajemnou věcí. Zdálo by 

se, že člověk po smrti přestane existovat, ale právě díky našim příbuzným, našim rodům, veliká část 

našich genů přežije v dalších generacích, část z nás přežije, část nás je v podstatě nesmrtelná. 

 
Bukům trval návrat do střední Evropy po době ledové dlouho. Když se však vrátily, ukázaly, že sem 

neodmyslitelně patří a že jsou pro zdejší prostředí dobře vybavené, nemluvě o jejich kráse a klidu, 

kteří tito velikáni vytváří. Naneštěstí ale téměř podlehly činnosti člověka. Stromy jsou obecně velmi 

tajemné, dokonce se dříve věřilo, že lidé pochází ze stromů, na což nás upozorňuje slovo „zdraví“, 

které se vyvinulo z indoevropského základu „su-doruo“, tj. „z dobrého dřeva“. Jazyk se vyvíjí podobně 

a shodou okolností i podobnými zákonitostmi jako sám život na Zemi. 

Kdo vlastně jsme? Během našich životů se mnohdy stáváme někým jiným, jako děti jsme se chovali a 

přemýšleli trošku jinak než jako dospělí, část z nás se proměnila stejně jako část našich genů žije 

v našich příbuzných. Nikdy nejsme stejní, pořád se vyvíjíme, proměňujeme. Když půjdeme ještě 

mnohem dál do minulosti, do nepředstavitelných dálek, zjistíme, že jsme vlastně všichni příbuzní, že 

všechen život na Zemi má část genů společných, že náš praprapra…dědeček je společný všem živým 

tvorům včetně hub a rostlin. Pokud si to uvědomíme, pokud budeme více zkoumat Přírodu, náš 

pohled na ni se zásadním způsobem změní a naplní se přirozenou úctou. List každé zelené rostliny 

vytváří díky slunečnímu světlu cukry, které skrze „řeky“ a „potůčky“ uvnitř listu odesílá do celého 

těla. Díky rostlinám a jejich živinám pak můžeme žít i my. Jak pak můžeme takový zázrak označit za 

plevel? Jak můžeme urazit svého příbuzného, se kterým sdílíme společného předka? Se kterým 

sdílíme krajinu? Myslím si, že bychom měli být za každodenní zázraky Přírody vděční, vždyť jsme 

ostatně Příroda, která pozoruje sama sebe našima očima, našimi smysly, naším vnímáním skrze náš 

mozek. Příroda je nesmrtelná, my jsme nesmrtelní. 
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V příbězích se vyskytují mnohé bájné bytosti, které měly představovat určitou přírodní sílu. Například 

vodní nebo stromové víly mohly představovat pramen nebo strom, bohové jsou pak pohádkové 

bytosti, které přímo zosobňují nějakou přírodní sílu a určitou životní filozofii. V určitých dobách na 

určitých územích naši předkové v různé bohy přímo věřili a různé jevy si vysvětlovali jejich 

působením. My jsme dnes už zjistili spoustu věcí a poznali jsme, kde a proč vznikají bouře, že je 

Slunce Hvězdou, kolem které se Země otáčí na eliptické dráze. Zjistili jsme, že zvířecí a lidské oběti 

skutečně ničemu nepomohou. Na druhou stranu nám ale spousta věcí ještě zůstává skrytá a čekáme 

na jejich objevení. Západ Slunce, hluboké lesy a ranní červánky nás vždy dokáží chytnout za srdce, 

když je otevřeme kráse, kterou Příroda postupně za ty mnohé věky vytvořila a stále vytváří. Tento 

úžas se právě odráží i v pohádkách a příbězích. 

 
Roubené stavby s hlínou vyplněnými spárami představují prastarý a léty prověřený způsob tvoření 

domů našich předků, který se vyvíjel až do novověku. Zanechaly otisk v krajině i v příbězích. Obrázek 

byl pořízen v Březně u Loun. Polabští Slované navíc byli podle kronik úžasní tesaři a umělci. 

Příběhy jsou navíc tak rozmanité, že si v nich sami dokážeme najít, co se nám líbí. Mě například vždy 

udivovaly lesy, popis stromů a života v nich. Myslím teď ty hluboké prosvětlené lesy plné Dubů, 

Habrů, Buků a Bříz. Nemyslím ty malé převážně jehličnaté plantáže, kterým občas někteří lidé říkají 

„lesy“, a které jsou vyschlé a nemocné. Skutečně mám na mysli přirozenou divočinu, nebo alespoň 

její pozůstatek či podobně vyhlížející společenství, které mě uprostřed Křivoklátských lesů vždy 

dokáže zaujmout. Zajímavá je také myšlenka Ohně a Vody, dvou prapůvodních tvořitelů, kteří jsou 

nerozlučně spjatí. Věděli jste například, že při hoření vzniká voda? Když zapálíte svíčku a přiložíte nad 

ní sklo, kromě kouře a látek v něm můžete na skle pozorovat vodu, a to díky vzájemné reakci mezi 

vodíkem a kyslíkem. V Ohni a Vodě ostatně vznikl první život. V příbězích se také nacházejí určité 

společenské principy, například že důvtipný a chytrý člověk to má v životě jednodušší, že je důležité 

pro vlastní vyrovnanou mysl dělat přechodové obřady (ob-řád), abychom si více uvědomili a vyrovnali 

se s přechodem z dětství do dospívání, ze zimy na jaro, se vstupem do manželství, se smrtí někoho 

blízkého a s dalšími proměnami Přírody i nás samotných. Abychom skrze příběhy a z nich vyplývající 

poučky a obřady pocítili větší spojení s předky a s krajinou, abychom byli uzemnění, upřímní a 

odvážní, abychom znali naše kořeny. 
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24 ZÁVĚR II – VLČÍ POMOC (PŘÍBĚH) 

Za devatero horami a sedmero řekami žil kdysi mládenec se svými dvěma bratry. Už před mnoha léty 

přišli o maminku, ale jejich tatínek a všichni ve vesnici se o ně náležitě postarali, aby vyrostli do síly, 

odvahy a důvtipu. Nicméně oba starší bratři našeho mladíka byli nezkušení a nezodpovědní. Často 

místo toho, aby splnili svůj úkol, pracovali na poli nebo hledali sílu v hlubokých lesích, chodívali za 

všelijakou zábavou a velmi je lákalo škádlit ostatní. Otec jim často říkával, že všechno má svůj smysl, 

že oslavy se konají podle koloběhu roku a jdou ruku v ruce s důležitými událostmi, že medovina je 

posvátná a určená pro zvláštní obřady, a všechny další poučky, které jeho dva starší synové vůbec 

nebrali v potaz. Naopak nejmladší syn znal rovnováhu mezi prací a zábavou, byl zodpovědný a 

samozřejmě jako každý správný člověk i on dělal chyby, ze kterých se snažil poučit. Kromě těchto 

rozdílů byl však život v mladíkově rodu i rodině poklidný, protože je chránil jejich rodový spojenec, 

mocný Orel ze skal, který každý den vítal vycházející Slunce. 

Jednoho dne však otec onemocněl vážnou chorobou, při které přestával vidět, protože se mu oči 

začaly zahalovat prazvláštní mlhou. Vesnický léčitel se mu snažil všemožně pomoci, využíval sílu 

rostlin a zvířat, ale nic chorobu úplně nevyléčilo. Nakonec se léčitel rozhodl odejít hluboko do hor 

hledat pomoc od dobrých duchů Přírody. Když tak jednou seděl v horách pod vysokou Borovicí, 

duchové mu dali cennou radu, kterou pak sdělil otci tří chlapců. „Musíš najít živou vodu,“ řekl léčitel, 

„když si jí potřeš oči, tvůj zrak se uzdraví.“ Otce tato zpráva příliš nepotěšila, ale alespoň v jeho srdci 

zaplála naděje. „A kde ji mám najít?“ zeptal se otec smutně. „Duchové mi řekli,“ odpověděl léčitel, 

„že se hluboko ve vílí říši nachází dvě studně, kde v jedné pramení mrtvá voda a v té druhé voda živá. 

Cesta tam je náročná, nesmíš se nikde zastavovat, nikam se obracet, musíš jít stále vpřed, jinak se do 

vílí říše nikdy nedostaneš.“ Otec si povzdychl. „A kudy vede ta cesta?“ zeptal se nakonec. Léčitel se 

nadechl a odvětil: „Skrze hluboký les a zemi cizinců.“ Otec věděl, že mu jeho choroba nedovoluje, aby 

se na cestu vydal on sám, proto se rozhodl svolat své tři syny. Všichni se okamžitě dobrovolně 

přihlásili, že pro živou vodu zajdou. „Ne,“ řekl otec, „první jdi ty, můj nejstarší synu, a hlavně se mi 

vrať živý a zdravý.“ Nejstaršího syna otcovo rozhodnutí potěšilo a ihned se vydal na cestu. Prošel 

skrze hluboké lesy, jimiž protékaly potůčky a jež se jen hemžily houštím, křovím, vysokými stromy a 

všelijakým zvířectvem. Netrvalo dlouho a dostal se do země cizinců, do prazvláštního města, v kterém 

byly nejen budovy ze dřeva, ale především také z kamene, a vypadaly velice zvláštně. V ulicích bylo 

plno lidí a syn si všiml, že se ani všichni vzájemně neznají. Někteří lidé se váleli v bahně a špíně, což 

syna zarazilo. „Asi nemají rádi vodu,“ pomyslel si a poškrábal se na hlavě, „nebo se o ně nikdo 

nezajímá, což bych se ani nedivil, když se neznají.“ Nakonec jeho zrak padl na velikou budovu, v níž se 

to hemžilo samým veselím, lidé tam roznášeli nádoby s pitím, medovinou, pivem a vínem a na 

miskách se nacházela spousta cizokrajného jídla. Syna to velmi zaujalo, avšak ještě více se začal 

zajímat o hry, které místní hosté hráli. Proto se nesmíme divit, že úplně zapomněl na to, proč sem 

vlastně přijel, a rozhodl se v tomto podivném domě zůstat. Když se syn dlouho nevracel, rozhodl se 

otec poslat svého prostředního syna, protože choroba se stále zhoršovala. „Možná tvůj bratr jenom 

zabloudil,“ řekl otec, „najdi ho a přiveď ho i s živou vodou zpět.“ Prostřední bratr souhlasil a také se 

vydal na cestu hlubokým lesem. Když po nějakém čase dorazil do země cizinců, všiml si toho 

podivného domu. „Jenom tam nakouknu,“ řekl si. Opatrně otevřel dveře a vešel dovnitř. Uvnitř pak 

našel svého bratra uprostřed divoké zábavy. V tu chvíli se mu okamžitě vytratila z hlavy myšlenka na 

živou vodu a spolu s bratrem se pustil do rozmanitých her. Byly tam dokonce i dámy, které byly 

ochotné poskytnout jisté velmi soukromé služby. 
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Otec byl smutný. „Proč se nikdo z nich nevrací?“ zeptal se a povzdychl si. „Tatínku,“ odpověděl 

nejmladší syn, „já ti tu živou vodu přinesu a zjistím, co se stalo s mými bratry.“ „Dobře,“ řekl otec 

neochotně, „ale buď opatrný, nerad bych ztratil i tebe.“ Mladík slíbil, že si na sebe dá pozor, a vydal 

se na cestu hlubokým lesem. Když projížděl zemí cizinců, vůbec nevěnoval pozornost tomu 

podivnému domu, i když ho zajímalo, proč jsou lidé uvnitř tak veselí. „Jen dál,“ popohnal svého Koně, 

„musíme se dostat do vílí říše.“ Projížděl špinavými ulicemi, které oživoval zástup překřikujících se 

lidí. Mladík mezi nimi poznal obchodníky, kteří občas zavítali i do jeho vesnice. Avšak nezastavoval se, 

projížděl dále, až se dostal za město k řece, přes kterou vedl malý dřevěný most. Nicméně nyní ho 

něco donutilo zastavit, protože si všiml, že u mostu leží mrtvola nějakého muže. Mladík neuměl řeč 

cizinců, a tak se na kolemjdoucího domorodce obrátil posunky, kdy jednoduše ukázal na mrtvolu a 

gestem se zeptal, co se s ním stalo. Po chvíli vysvětlování, při kterém domorodec prováděl všelijaké 

pohyby, mladíkovi došlo, že to byl dlužník a vyvrhel, který si nezasloužil pohřeb. „Jistě, vše je u vás o 

těch blýskavých věcech,“ pomyslel si mladík a vytáhl z kapsy váček plný zlatých a stříbrných šperků, 

kterými si lidé u něj ve vesnici občas zdobili domovy a zbraně. Domorodec pochopil, že po něm 

mladík chce, aby chudáka pohřbil, a také tak toho dne učinil. Koneckonců, mrtvola už začínala pěkně 

zapáchat a poutníci si na to často stěžovali. 

Mladík pokračoval dále v cestě, jel přes pole, kopce a lesy. Občas se zastavil a jen tak se pokochal 

pohledem na krajinu, která začala nabírat docela jiný tvar. Potůčků neustále přibývalo a lesy se zdály 

být hlubší a temnější. Když se setmělo, mladík se rozhodl přespat na okraji jedné mýtiny. Rozdělal 

oheň a posilnil se žaludovým chlebem, velmi prastarým a obřadním jídlem, v kterém je uchována 

mužná síla Dubu. Tu noc se ale stalo něco velice zvláštního. Měsíc byl v úplňku a kolem líně pofukoval 

Vítr. Mladík již téměř spal, když tu se zničehonic z houští a keřů vynořil host. Chlapec se polekal a 

chystal se utéci, avšak host najednou promluvil: „Neboj se, přišel jsem ti pomoci.“ Mladík se zarazil a 

dobře si hosta prohlédl. Byl to veliký bílý Vlk, kolem něhož se vinula zvláštní mlha jako opar nad 

kotlíkem vařící se vody. „Kdo,“ zeptal se mladík koktavě, „kdo jsi?“ „Jsem bílý Vlk,“ odpověděl Vlk, 

„přišel jsem ti pomoci a ochránit tě. Kam máš namířeno?“ Když mladík vše po pravdě vypověděl, Vlk 

před něj předstoupil, takže si mladík mohl všimnout jeho upřímných očí. „Nasedni na mě,“ odpověděl 

Vlk, „do zítřejšího setmění jsme tam.“ Chlapec se podivoval tomu, že by Vlk měl takovou sílu, aby ho 

celý den nosil na hřbetě, avšak na nic se neptal a na Vlka nasedl. Jaké bylo jeho překvapení, když se 

najednou Vlk vznesl ze Země a vyletěl až nad vysoké lesní stromy. Chlapec se vylekal, ale držel se 

pevně. „Ty,“ zeptal se mladík, „ty umíš létat?“ „Samozřejmě,“ odpověděl Vlk, „a dovezu tě až do vílí 

říše. Vím, kde je vesnice s těmi kouzelnými prameny.“ 

Letěli celý den, přes hory, kopce a údolí. Často se k nim přidali menší či větší ptáčkové, aby je 

doprovodili na jejich cestě. Vítr šuměl, Slunce svítilo a krajina se celá zelenala mladým listím. A 

přesně jak Vlk slíbil, za setmění dorazili k vílí vesnici. Vlk přistál na louce pokryté barevnými květinami 

a řekl: „Počkám tu na tebe, dál jít nemůžu. Avšak poslechni mou radu, naber živé vody a nikde se 

nezdržuj.“ Mladík kývl hlavou a opatrně se vydal do vílí vesnice. Domečky byly krásné, dřevěné a 

útulné. Kolem vesničky rostly šípkové a hlohové keře, na nichž byly připevněny barevné lněné 

šátečky. Mladíka ten pohled zaujal, ale nezastavoval se. Když dorazil k oběma studním, všiml si, že u 

jedné nic neroste, jako by všechna tráva a Květena odtamtud zmizela. Naopak u druhé studně se to 

rostlinkami jen hemžilo. „To bude živá voda,“ řekl si mladík a opatrně vodu nabral do malé hliněné 

lahvičky. Už se chystal vrátit zpět, když tu se najednou před ním v dálce zjevila víla. Stála u šípkového 

keře, její oblečení bylo lehké, bílé a čisté jako ona sama. Její zlaté vlasy zářily do všech stran. Mladík 

nemohl nic dělat, jeho tělo se jakoby samo vydalo víle vstříc na vzdálený okraj vesničky. Nemohl 

mluvit, byl očarovaný. „Kdo jsi?“ zeptala se víla, když k ní mladík přišel. Víla byla stejně vysoká jako 

on, ale její nohy byly delší, boky okrouhlejší a pas útlejší. Pohled do jejích očí mu z mysli odstranil 
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všechna slova. Víla cítila to samé, až ji to překvapilo. Usmála se, její pohled odhalil hluboké oči a 

vysoké lícní kosti, tělesné vlastnosti, kterých si Vindové cení. Opatrně ho vzala za ruku, mladík necítil 

nic, jen závan Větru, který v ohnivém období pročesává vlasy zlatavého obilí. Políbila ho, chlapec 

začal blouznit. Ocitl se v náručí hlubokého jezera, v němž cítil každou vlnku, která se pomalu 

přibližovala ke stříbřitému Měsíci. Vlnky se vzdalovaly, ale najednou se začaly přibližovat. Mladík 

ucítil na tváři dotek pevných a živých zelených kopců, které se neustále zvětšovaly, až nakonec 

zahalily celý jeho obličej. Mladík pil. Pil ze studánky života vyvěrající z obou kopců, kolem níž 

poletovali barevní motýlci, na jejichž blyštivých křídlech se odráželo sluneční světlo. Kapky vody se 

třpytily. Kopce se změnily v rovinu, ve vlnicí se travnaté planiny, které tančily v podzimním vánku. 

Planiny se rozšiřovaly, až se změnily v jezero, široké a pevné. Uprostřed toho jezera byl vodní vír, do 

kterého mladík spadl. Padal a padal, až pocítil to nejsilnější spojení ze všech. Oheň v jeho srdci planul. 

Běž. Dýchej. Nahoru. Dolu. Pohybuj se v rytmu síly. Věneček z jarních květin poskakoval na dlouhých 

zlatých vlasech. Rup, mladík přestal blouznit. Ležel na Zemi u hlohového keře. Víla ležela přímo na 

něm samotným a upřeně se mu dívala do obličeje. Usmívala se. 

Nastala půlnoc, čas duchů. Víla naposledy mladíka políbila, usmála se a zpod šatu vytáhla nádherný 

zdobený pás, v jehož kůži byly vyšity kouzelné vzory. „Vezmi si ho,“ řekla víla, „a síla tě nikdy 

neopustí.“ Mladík poděkoval a ihned si pás nasadil. Pocítil sílu, moc, kterou mohou poskytnout pouze 

bytosti z jiných světů. Nerad se loučil, ale věděl, že musí odejít a pomoci svému ubohému otci. Nebyl 

vůbec unavený, s pásem mohl běžet a nezadýchat se. Netrvalo dlouho a byl zpět u Vlka. Mladíkovy 

tváře byly rudé jako Vlčí Mák, jeho dech byl sladký jako med. Vlk se na nic neptal, jen poručil 

mladíkovi, aby na něj nasedl, a odletěl zpět směrem k místu, kde se původně setkali. Cesta zpět se 

zdála být kratší, což je při cestování zvláštní, tentokráte netrvala ani den. „Tady se rozloučíme,“ řekl 

Vlk, když z něj mladík sesedl a pohladil na něj stále čekajícího Koně, „dám ti však poslední radu, 

nekupuj maso od šibenice.“ Mladíkovi ta rada přišla podivná, ale neptal se na vysvětlení. Byl rád, že 

má živou vodu a kouzelný pás. Avšak jedna otázka mu stále tížila mysl, a tak ji položil: „Kdo vlastně jsi, 

Vlku?“ Vlk se usmál a odpověděl: „Věz, že jsem duch toho, kterého jsi nechal pohřbít. V životě jsem 

byl křísník, proto mám sílu bílého Vlka, avšak zapletl jsem se se špatnými lidmi. Musel jsem ti tvou 

laskavost oplatit a věz a viz, že jsem to udělal rád.“ Po těchto slovech Vlk zmizel v mlze. 

Mladík na nic nečekal a vypravil se na zpáteční cestu lesem, loukami a mýtinami. Pás mu dodal tolik 

síly, že běžel vedle svého Koně a necítil žádnou únavu. Nečekaly na něj žádné překážky, což bylo 

poněkud podezřelé. Zanedlouho dorazil zpět do města cizinců, kde však na svého Koně opět nasedl, 

protože se mu uličky toho města zrovna nezamlouvaly. Projížděl pomalu, městečko bylo jiné než 

vesnice, v kterých pobýval, a tedy velmi zajímavé. Jeho mysl byla plná dojmů, i když zároveň neustále 

myslel na tu krásnou vílu. Najednou ho však z jeho přemýšlení vytrhl pohled na veliké náměstí, 

uprostřed něhož stála šibenice s dvěma vězni. Když mladík přijel blíže, všiml si, že tam stojí jeho dva 

bratři. Polekal se. „Co se vám stalo, bratři?“ zakřičel zdálky. Oba bratři byli skleslí, ale zaradovali se, 

když svého bratra spatřili. „Prohráli jsme sami sebe v hrách,“ odpověděli, „prosím, vysvoboď nás.“ 

Mladík byl hodný a laskavý, vytáhl váčky se všemi cennostmi, které měl, a vykoupil oba bratry na 

svobodu. Když odjížděli domů, mladík vše pověděl tak, jak se to přihodilo, až na některé drobné 

maličkosti, které si chtěl nechat pro sebe. „Zajímavé,“ řekli jeho bratři, „jsi opravdu statečný.“ Ovšem 

v srdcích obou bratrů se nahromadil jed, i když z jejich úst tekl čirý med. Když se všichni rozhodli 

odpočinout, oba počkali, až jejich bratr usne, poté mu vyměnili lahvičku s živou vodou za lahvičku 

s jedem a sebrali mu kouzelný pás. Potom rychle odjeli domů za svým otcem. 

Když se mladík probudil a zpozoroval, že jsou jeho bratři pryč i s kouzelným pásem, rozzuřil se a 

okamžitě se vydal skrze hluboký les zpět do své vesnice, kde už na něj čekal otec a oba jeho bratři, 

jejichž mysl posedl zlý úmysl. „Tak co,“ zeptal se otec s úsměvem, „jak jsi dopadl, můj synu?“ „Otče, 
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tady máš lahvičku s živou vodou.“ Mladík vzal lahvičku ze svého vaku a podal ji otci. „A prosím tě, 

tatínku,“ dodal, „ve jménu Pravdy Vida sjednej spravedlnost. Mí bratři mě oloupili o kouzelný pás, 

který jsem dostal darem od víly.“ „Lžeš,“ rozkřikli se bratři, „otče, dej si pozor! To není žádná živá 

voda, ale jed.“ Otec se zarazil, protože se už chystal potřít vodou své oči. Místo toho jí však polil maso 

a předhodil ho Psovi, který skoro okamžitě zemřel v krutých bolestech. Mladík stál jako zaražený. Oba 

starší bratři se záludné usmáli. „Tady, otče,“ řekli a podali mu lahvičku s živou vodou, kterou předtím 

mladíkovi ukradli, „tohle je pravá živá voda.“ Když si jí otec potřel oči, mlha okamžitě zmizela, takže 

viděl čistě a jasně, dokonce ještě lépe než kdy předtím. Jeho obličej se však zachmuřil. „Lhal jsi mi, 

můj synu,“ řekl otec mladíkovi, „a chtěl jsi mě zabít. Rada rozhodne o tvém trestu. Mezitím však věz, 

že tě zavřu do domu, jenž je postaven na vysokém stromě uprostřed hlubokého lesa.“ „Ale otče,“ 

bránil se mladík, „to není …“ „Už ani slovo!“ přerušil ho otec plný zlosti, „bojovníci tě tam ihned 

odvedou. Už mi nikdy nechoď na oči.“ Když bojovníci mladíka odvedli do domu na vysokém stromě, 

nezapomněli mu cestou pořádně vyprášit kožich. Pak ho tam zamkli a nechali napospas, bez jídla a 

pití. Mladík se nad celou situací rozplakal a modlil se k Pravdy Vidovi, Bouřnému Vidovi a Mocnému 

Vidovi o pomoc. 

Jednu noc už měl ohromný hlad, věděl, že když se mu nedostane jídla a pití, určitě zemře. Najednou 

však na střeše uslyšel zvuky a malým otvorem mu do místnosti spadl vak s jídlem. „Neboj se, 

nezemřeš,“ uslyšel najednou povědomý hlas, „jedování zmůže hodně, avšak Pravda, spravedlnost, 

nakonec vždycky zvítězí. Buď dobré mysli, to jediné tě teď může zachránit.“ Nebyl to nikdo jiný než 

bílý Vlk. Mladík mu poděkoval a znovu v jeho srdci zaplanulo odhodlání. Celé tři roky a tři dny ho Vlk 

neustále navštěvoval, nosil mu obživu a povídal si s ním. Mladík hodně pochopil sám o sobě, o 

Přírodě, o světě kolem, dokonce se naučil mluvit se zvířaty a rostlinami, protože mu jedné noci Vlk 

donesl maso bílého hada, v němž byla tato síla ukryta. 

Mezitím ve vílí říši malý chlapeček, který se zrovna naučil mluvit, přiběhl ke své mamince a zeptal se: 

„Mami, kdo je můj tatínek?“ „Chlapče,“ zasmála se maminka, „ten žije hodně daleko.“ „Já ho chci 

poznat,“ řekl chlapec rázně, „jsi paní této vesnice a jedla jsi z kotlíku moudrosti, neříkej mi, že neznáš 

cestu.“ „Dobře,“ souhlasila nakonec víla, „pošlu pro tvého tatínka.“ Vůz byl kouzelný a krásně 

zdobený. Vílí bojovníci do něj zapřáhli čtyři nejlepší Koně, kteří uměli cestovat mezi světy. Když dala 

víla všem pokyny, vůz se rozjel a rozdmýchal ducha jako silný Vítr. Víla se usmívala, její zlaté vlasy 

vlály v rytmu Přírody. Vůz jel rychlostí Větru po lesních cestičkách, mezi stromy a keři, mezi Lípami, 

Hlohy a Břízami. Koně se hnali rychlostí padajícího blesku, všude to blýskalo a foukalo. Netrvalo 

dlouho a vůz se i s posly objevil před domem otce třech synů. Lidé ve vesnici poklekli, otec i se dvěma 

jeho staršími syny vyšel před dům. Uklonil se a zůstal stát jako zaražený. „Jsme poslové z vílí říše, 

ochránci naší mladé paní,“ pronesl hlavní vílí bojovník, „přišli jsme pro toho, kdo od naší paní obdržel 

pás síly a živou vodu. Paní si ho chce vzít za manžela.“ „Běž, můj synu,“ obrátil se otec na svého 

nejstaršího syna, „paní si žádá tvou přítomnost. Je to veliká čest.“ Syn se bál, ale nesmlouvavé tváře 

bojovníků ho přesvědčily, aby nastoupil na vůz. Ten se okamžitě rozjel a vydal se zpět do vesnice, 

v které krásná víla přebývala. 

„To není on,“ rozzlobila se krásná víla a v jejích očích se rozpálil plamen, „přivedli jste podvodníka, 

cožpak už nerozeznáte jed od medu? Zlou mysl od dobré?“ Víla na nic nečekala, vytáhla meč a usekla 

vylekanému bratrovi hlavu. „Hlavu odneste zpět jeho otci,“ prohlásila nesmlouvavě, „a snažte se!“ 

Bojovníci se celí vylekaní vrátili zpět a hodili hlavu bratra před otcův dům. „S námi se nežertuje,“ řekl 

bojovník poněkud klidně a odtažitě, „chceme toho pravého.“ Otec byl celý roztřesený, obrátil se na 

svého prostředního syna a řekl: „Proč jsi mi neřekl, že ten pás nezískal on? Koukej nastoupit!“ Syn 

nemohl nic dělat, musel nastoupit a vydat se do vílí říše. „Máte mě za blázna?“ zeptala se víla, „copak 

nevidíte, jak je jeho srdce zkažené? Jak by někdo takový mohl být otcem mého syna?“ Ani Vítr se 
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nezachvěl, když tu se najednou hlava oddělila od těla. Víla škubla mečem a sundala z něho všechnu 

krev. „Pojedu tam s vámi,“ řekla nakonec a nastoupila na vůz, který se okamžitě rozjel skrze hluboké 

lesy zpět do země lidí. 

Hlava opět přistála u dveří. Víla klidně vystoupila a postavila se před otcův dům. Byla neobyčejně 

krásná, až se z toho lidem málem zamotala hlava. Otec celý polekaný vyšel před dveře, avšak brzy se 

jeho úlek změnil v smutek. Už poznal, jaké křivdy se dopustil. Sklopil hlavu a rozplakal se. „Co jste 

s ním udělali?“ zeptala se víla. V tu chvíli se Nebe zatáhlo a začalo bouřit. V jejích krásných očích, 

které byly hlubší než všechny studánky dohromady, se objevily blesky. Otec poklekl. „Omlouvám se, 

krásná paní,“ pronesl, zatímco se jeho hlas otřásal v rytmu slz, „ale stal jsem se obětí kruté lsti a 

dopustil jsem se ještě krutější křivdy. Nežádám o odpuštění, přijímám plnou odpovědnost. Můj život 

již nemá žádnou cenu.“ „Kde je tvůj syn?“ zeptala se víla klidně. Když se dozvěděla odpověď, 

okamžitě se spolu s bojovníky vydala k domu na stromě. „Nemá to cenu,“ řekl otec, „už je určitě 

dávno mrtvý hladem.“ Vílí bojovníci vzali žebřík a vyšli až na vrchol. Otevřeli dveře a podivili se, když 

uviděli mládence živého a zdravého. Jakmile se všichni vrátili zpět na Zem, víla se usmála a rozběhla 

se k mladíkovi. Oba se silně objali, v očích měli slzy štěstí. Mladík byl krásnější než kdy jindy, pohladil 

vlasy víly a znovu cítil to hluboké spojení, kterého oba dosáhli. Bylo to spojení duší. V tu chvíli k němu 

přišel i otec, který byl velmi rád, že je jeho syn naživu, a řekl, že přijme jakýkoli trest. „Trest ode mě 

nemá cenu, to je v rukou Matky Země,“ řekl syn a usmál se, „já ti odpouštím, tatínku, protože vidím 

v tvém srdci med.“ Po těchto slovech se otec znovu rozplakal jak malé dítě a slíbil si, že už nikdy 

nenechá zlost zatemnit jeho úsudek. Zanedlouho se všichni vrátili zpět do vesnice, ovšem mladík 

s vílou ještě chvilku zůstali v lese u kamene v houští, protože jistému nutkání nemohli ani jeden 

vzdorovat. Nakonec se vzali a žili spolu šťastně až do smrti v říši víl. Nikdo vlastně neví, jestli zemřeli, 

nebo stále žijí. Jedna věc je však jistá: Nikdy už je nic nerozdělilo. 

 

K dalšímu čtení doporučuji příběh Přemysl – vladyka dávných dob (náhled do 

pohanských představ a zvyků našich pradědečků a prababiček), který je 

k dispozici zde: 

 

http://www.vindove.cz/premysl-elektronicky-rukopis/ 
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