
Pověsti z hradů a ze zámků

Hluboká

Hlubocké panství prý za trest odňal
jistému Čéčovi král Přemysl Otakar
II., protože mu v královských lesích
zastřelil zajíce.

Před  hradem  dal  Václav  II.  roku
1290  setnout  hlavu  mocnému
Závišovi  z Falkenštejna,  protože  se
jeho  příbuzní  na  hradě  nechtěli
vzdát.

O  hlavu  zde  přišel  také  Kubata.
Smutný  příběh  Kubaty  začal,  když
páni  darovali  sedlákům  kus
neúrodné půdy – blata.



Sedláci půdu pracně zúrodnili, toho
si všimli páni a chtěli dárek zpátky.
Sedláci se proto začali bouřit.

Povstání  sedláků  vedl  Kubata,  pro
výstrahu  byl  proto  odsouzen
k popravě.

Po  smrti  Kubaty  se  prý  začaly  dít
podivné  věci,  a  tak  blata  zůstala
sedlákům. Toto se událo roku 1581. 

Roku 1741,  za  okupace Francouzů,
zachránil hrad medvěd. Když mu do
příkopu dopadla puma, vzteky vytrhl
hořící doutnák.



V nedalekých  močálech  prý  zapadl
do  bažiny  vůz  s hlavní  pokladnou
francouzského  vojska.  Dodnes  tam
na  něj  bludičky  lákají  nevinné
kolemjdoucí.

Když  Francouzi  zůstali  bez  peněz,
neměli  na pořádné  zbraně,  a  tak  si
vyrobili  děla  dřevěná.  Nakonec
raději odtáhli.

Vypráví  se,  že  tři  babky  načapal
v lese  švarný  myslivec.  Ale  místo
aby je vyhnal, dal jim neuvěřitelnou
nabídku.

V jeskyni  si  babky  nabraly  krásné
látky,  šaty,  jídlo,  pití,  ale  jedna
z nich si vzala jen pár větví a šišek
na zátop.



Jídlo  shnilo,  šaty  se  rozpadly,  ale
větvičky se proměnily ve zlato. To si
čert pohrál s lidskou chamtivostí.

S lidskou chamtivostí  se  zdejší  lidé
setkávali  často.  V 18.  století  trápil
zdejší sedláky správce de Bossi. Ten
tvrdou  práci  zakusil  až  po  smrti,
když  s ním  čert  vyoral  Čertovu
brázdu.

V lese  u  Hluboké  hlídal  zlý
myslivec.  Protože byl zlý, musel  tu
po  smrti  za  trest  strašit  v ohnivé
podobě.  Vysvobodil  ho  až  jeden
houbař.

U Hluboké je kamenitá louka. Tady
prý  zkameněl  ovčák  i  se  svým
stádem  za  trest,  že  tak  neustále  a
příšerně klel. 



Dětem  u  nedalekého  rybníka  hrál
vodník na kouzelnou flétnu. Voda se
rozestoupila  a  děti  jako  omámené
vstoupily  spolu  s vodníkem  do
hlubin.

Rozzuření  rodiče  si  na  vodníka
počíhali,  chytili  ho  a  svázali.  Ale
teprve  když  pod  ním  začali
rozdělávat  oheň,  vodník  zahrál  na
píšťalku a děti jim vydal zpět.

Vodník pak rozmrzele odjel v kočáře
taženým  třemi  černými  kočkami  a
lidé ho tam už víckrát nespatřili.


