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Úvod 

Hrad Karlštejn je jednou z nejvýznamnějších a nejznámějších památek české 

historie. Nedaleko Prahy jej na skalním výběžku mezi kopci nechal postavit císař 

a král Karel IV. jako nedobytné místo, kam později umístil říšský korunovační 

poklad a ostatky svatých, včetně památek Kristova ukřižování. Od 15. století zde 

byly umístěny české korunovační klenoty a korunní archiv. Přestože od počátku 17. 

století hrad pozbyl svého významu, jeho sláva nikdy plně nepohasla. Zejména 

v době národního obrození se národ často obracel k době vlády Karla IV., „otce 

vlasti", jako k jednomu z nevýznamnějších období svých dějin, kdy Čechy byly 

nejen geografickým, ale i politickým a kulturním centrem střední Evropy. 

Z historického hlediska lze Karlštejn označit za druhou nej významnější 

národní památku po Pražském hradu. Tak jako jsou vzrušující dějiny českého 

národa, prochází různými obdobími i Karlštejn. Od slávy, přes téměř zapomnění, až 

po rozsáhlé úpravy a opravy až do současné podoby. Karlštejn se stal díky své 

jedinečnosti, ať již z pohledu architektonického nebo historického, tématem mnoha 

literárních děl, odborných i beletristických, počínaje kronikami, přes pověsti, 

povídky, až po básně a dramata. Tato díla zobrazují hrad nejen v pravdivých 

historických souvislostech, ale i ve smyšlených příbězích, které se nikdy nestaly 

a kde hrad J e n " plní roli působivé kulisy. 

Literárních prací, které se věnují Karlštejnu jako hlavnímu tématu (nebo jej 

pouze zmiňují) jsou desítky. Jen vyhledání všech materiálů týkajících se tohoto 

objektu je prakticky nemožné. Proto jsem se po konzultaci s vedoucím diplomové 

práce rozhodla uvést alespoň nej významnější „karlštejnská" díla a tématicky je 

rozčlenit. 

Úvod diplomové práce věnuji historickému vývoji hradu Karlštejna od jeho 

založení po současnost. Vycházela jsem z několika základních studií, mezi kterými 

lze zmínit Hrady, zámky a tvrze Království českého Augusta Sedláčka a Hrady, 

zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, která vyšla jako práce autorského 

kolektivu Miloslava Bělohlávka. Další podstatné informace přináší studie vědecké 

pracovnice Národního památkového ústavu Nadi Kubů. 
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První část práce je věnována nejstarším písemným památkám, ve kterých 

můžeme najít zprávy o Karlštejnu - kronikám. Doba, nekladoucí důraz 

na původnost textu ani věrohodnost informací, a styl psaní tohoto literárního žánru 

měly zajímavý důsledek, kterým je časté přebírání informací. Přesto to však byly 

právě kroniky, které řadu českých literátů dob pozdějších inspirovaly k napsání 

jejich děl o Karlštejně. 

Další kapitola se zabývá prózou. Ta je rozdělena podle žánrů na pověsti, 

povídky, romány, novely, pohádky a literární koláž. Na prvním místě jsou uvedeny 

pověsti, mimo jiné i proto, že ty nejstarší se později staly základem některých 

dalších děl. Kromě smyšlených osob zde můžeme najít i osoby skutečné, jejichž 

životní příběhy se odehrály, ale v pověstech často dostávají jiný směr. Protože se 

pověsti (podobně jako pohádky) často předávaly vyprávěním, není překvapivé, že se 

některé mohou v detailech odlišovat. 

Je samozřejmé, že se autoři literárních děl vždy nedrželi skutečných událostí. 

Hrad jim byl jen příhodnou inspirující kulisou, do které vsazovaly své příběhy. 

To platí zejména u povídek. Zatímco u některých je základem vyprávění pověst 

nebo příběh, který se skutečně mohl odehrát, v jiných povídkách autor využil pouze 

historické osobnosti, ale samotný děj je zcela vymyšlený. 

Není bez zajímavosti, že na rozdíl od autorů povídek vychází autoři 

historických románů převážně ze skutečných událostí významných období dějin 

hradu. První ze zmiňovaných románů Karlštejn se proto zabývá obdobím kolem 

založení hradu, další dva, Karlův Tejn a Klíč ke Karlštejnu, pak obdobím husitských 

válek a obléháním Karlštejna. Čtvrtý, Krvavý Karlštejn, zasazený do 16. století 

popisuje dramatické události spojené se sadistickými činy manželky karlštejnského 

purkrabí Kateřiny Lažanské. 

V popisovaných novelách je Karlštejn někdy pouhou kulisou, do které je 

vyprávění zasazeno, v jiných se děj odehrává na základě reálného historického 

pozadí. Literární koláž a pohádka doplňují předchozí žánry. Významem i svou 

hodnotou však zůstávají za nimi. 

Čtvrtá kapitola práce je věnována dramatu. Ze tří existujících děl se dvě, 

Noc na Karlštejně a Karlštejn, odehrávají přímo na hradě a jejich příběh je velmi 

podobný. Ve třetím, Medvěd na Karlově Týně, nehraje Karlštejn tak významnou 

roli, neboť děj probíhá mimo jeho hradby. 
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Téma Karlštejna ale najdeme nejčastěji v poezii, které se věnuji v poslední 

kapitole. Slavný hrad je nejen středobodem řady básní, ale dokonce i jedné básnické 

sbírky. Podobně jako ve výše uvedených případech odráží básně nejen pocity svých 

autorů (jejich vztah ke Karlštejnu), ale také skutečné historické události. Vzhledem 

k nesmírnému rozsahu poezie se vztahem ke Karlštejnu je ale tato kapitola pojata 

spíše jako sonda do zkoumané problematiky. 

Cílem práce je syntéza dosavadních informací o Karlštejně, a to nikoli z čistě 

historického, ale z literárně-historického hlediska. Mým úkolem také nebylo 

posuzovat uměleckou úroveň jednotlivých prací, což je - zejména u starších autorů 

využívajících jiných vyprávěcích metod, z dnešního úhlu pohledu prakticky 

nemožné. Ve své studii jsem vycházela z komparace jednotlivých děl, která 

přinášela velmi zajímavé informace. Ráda bych tímto způsobem představila nejen 

klasická díla s karlštejnskou tematikou, ale také práce méně známé a na některých 

příkladech ukázat rozdílný přístup spisovatelů ke zpracování jednoho tématu 

i skutečnosti. Náplní práce je tedy především zmapování a srovnání 

nejvýznamnějších knih z hlediska jejich historické a literární hodnoty a pestrosti 

žánrů. 
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1. Karlštejn 

1.1 Založení hradu Karlštejna 

Karlštejn, monumentální gotický hrad, byl založen 10. června roku 1348. 

Karel IV. tou dobou pobýval na Moravě, a tak základní kámen v jeho zastoupení 

položil arcibiskup Arnošt z Pardubic spolu s několika českými pány.1 

V poslední době vznikají zajímavé výklady o datu založení Karlštejna. „Tak 

například moderní astrologové vypoěetli, že 10. 6. 1348 v 7 hodin 53 minut byl 

založen hrad Karlštejn, protože Martův den a Venušina hodina i minuta dobře 

charakterizují stavbu hradu jako díla chránícího poklady. To vše je charakterizované 

obrazem Býka stojícího na strmé skále v póze dobyvatele. Podobně vypočetli, 

že 27. 3. 1357 v 12 hodin 20 minut bylo slavnostní dokončení stavby, protože jde 

0 slavnostní horoskop se všemi planetami nad horizontem a ascendentem na 8° 

znamení Lva, který je charakteristickým horoskopem pro nejdůležitější okamžiky 

českého státu a vládnoucího rodu Lucemburků v dobách největšího panovníka 

v tisícileté historii českého státu, císaře Karla IV."2 Tyto teorie astrologů jsou sice 

velmi zajímavé, ale když se podíváme do karlštejnské historie, zjistíme, že 

27. března roku 1357 hrad nebyl dostavěn. Tento den byla založena kapitula. Hrad 

byl s největší pravděpodobností dokončen roku 1365. Jak to tedy bylo, zda si Karel 

IV. nechal doopravdy poradit od astrologů, se už dnes bohužel nedozvíme. 

U názvu hradu se Karel IV. nechal inspirovat středoevropskou dvorskou 

kulturou, podle níž hrady dostávaly německá jména. A tak v názvu užil štejn 

z německého Stein = kámen, skála a své vlastní jméno, což bylo u Karla běžné. 

Karlštejnu se také lidově říkalo Kařtejn, Karštejn, Kařštejn, Kařtýn. Básníci 

a prozaici ho v době obrození nazývali Karlův Týn. 

Karlštejn byl původně zamýšlen jako místo odpočinku a tichého rozjímání, 

ale v průběhu stavby se idea změnila. Hrad se měl stát posvátnou schránou státnosti, 

jeho mohutné zdi měly ukrývat říšský korunovační poklad. Dnes se ale dovídáme, že 

ani to nebyl Karlův záměr. „Již od dob Karla Velikého bylo sběratelským zájmem 

1 M. Bělohlávek, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV., s. 128. 
2 Cit. dle: J. Fajt, Posvátné prostory hradu Karlštejna, s. 63. 
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některých panovníků a papežů shromažďovaní ostatků svatých relikvií. Karel IV., 

který byl vychováván na francouzském dvoře ve zbožnosti a úctě ke svatým, chtěl 

na Karlštejně soustředit nejvzácnější relikvie, které získal." 3 

: / A 

Hrad Karlštejn v 19. století 

3 Cit. dle: N. Kubů, Hrad Karlštejn, s. 3. 
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1. 2 Architektura hradu 

Místo pro Karlštejn bylo vybráno podle běžných středověkých zásad tak, aby 

bylo možné využít všech obranných možností, které poskytoval terén. Přístup 

k hradu byl úmyslně zvolen tak, aby každý příchozí obešel Velkou věž, z které mohl 

být neustále pozorován či ostřelován. 

Stupňovité pořadí jednotlivých částí hradu mělo svůj význam. Nejníže byla 

položena studniční věž, o něco výše budova purkrabství, dále vnitřní hrad 

s císařským palácem, ještě výše věž s kostelem Panny Marie a nejvýše nejdůležitější 

část Karlštejna, Velká věž s kaplí sv. Kříže. Záměrem tedy byla gradace funkcí 

od významově nejméně důležité studniční věže až po Velkou věž, ukrývající 

nej cennější poklady. Toto uspořádání také vyjadřuje hierarchické myšlení 

středověku, kdy pozemskou sféru představuje palác a sféru nebeskou Mariánská 

a hlavně Velká věž. 4 

Původní přístup do hradu byl branou nazvanou Voršilka. Při pozdně 

gotických úpravách hradu, byly zbudovány nové vstupní brány. Nejníže položenou 

stavbou byla studniční věž. Hloubka studny činí přes 80 metrů. Protože studna, či 

lépe nádrž neměla vlastní pramen, voda se do ní přiváděla napouštěcí štolou 

z potoka tekoucího pod hradem. 

Hospodářské zázemí Karlštejna bylo opevněno tlustou hradbou. V jeho 

západní část byl dvoupatrový dům pro purkrabího, který byl postupně různými 

přístavbami rozšířen. Dodnes je z něj zachována pouze jižní část. 

Vnitřní část hradu tvoří císařský palác, Mariánská věž s kostelem Panny 

Marie a Velká věž s kaplí sv. Kříže. Císařský palác byl původně třípatrový. 

V prvním patře byla kaple sv. Mikuláše a pokoje, které obývali dvořané. Druhé 

patro bylo císařovo, byly v něm obytné místnosti. Poslední patro patřilo císařovně 

a jejím dvorním dámám. 

Druhé patro bylo spojeno padacím můstkem s kostelem Panny Marie, který 

se nachází v Mariánské věži. V kostele Panny Marie měl Karel IV. s největší 

pravděpodobností soukromou klenotnici.5 Úzkou chodbou je možné z kostela vejít 

do císařovy soukromé kaple, v pozdějších dobách nazvanou kaplí sv. Kateřiny. 

4 J. Fajt, Posvátné prostory hradu Karlštejna, s. 5. 
5 N. Kubů, Hrad Karlštejn, s. 22. 
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V prvním, původně hrázděném patře Mariánské věže byly místnosti sloužící manům 

i kapitulnímu děkanství. V přízemí se nacházelo vězení zvané Červenka. 

Nejdůležitějším prostorem měla být kaple sv. Kříže. Ta byla v letech 1357 -

1367 nádherně vyzdobena. Kaple je uprostřed rozdělena zlacenou mříží. Oddělovala 

presbytář, kam směl vstupovat pouze arcibiskup, biskupové a karlštejnský děkan, 

od lodě. Celá místnost byla původně osvětlována stovkami svíček. Všechny stěny 

byly obloženy leštěnými polodrahokamy, sestavenými do tvarů křížů, spojovanými 

zlaceným štukem s vytlačenými znaky českým, říšským a korunovanou iniciálou 

Karlova jména. Zbytek stěn zaujaly deskové obrazy Mistra Theodorika ve zlacených 

rámech. Obrazy znázorňují jednotlivými postavami Kristovo nebeské vojsko, tedy 

světce, mučedníky, české patrony, a dokonce i císaře Karla Velikého. 

Na nejčestnějším místě byl nad oltářem výklenek, uzavřený zlacenou mříží, v němž 

byly uloženy říšské korunovační klenoty a s nimi relikvie. Klenba byla pokryta 

skleněnými puklicemi, které jsou uvnitř vyloženy zlatými fóliemi a zasazené jsou 

ve zlaceném štuku. Znázorňovala hvězdnou oblohu. Na ní svítil i stříbrný měsíc 

a zlaté slunce, nechybělo ani pět tehdy známých planet: Merkur, Venuše, Mars, 

Jupiter a Saturn. Kaple sv. Kříže byla pro Karla IV. natolik významná, že na důkaz 

své úcty si odkládal střevíce a vstupoval do ní bos. 

kaple sv. Kříže 
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1. 3 Historie Karlštejna 

Po položení základního kamene stavbu řídil dvorní stavitel Matyáš z Arrasu. 

Již v roce 1355 bylo téměř hotovo purkrabství a královský palác. Karel IV. totiž 

chtěl další stavbu hradu a výstavbu interiérů osobně sledovat. 

27. března 1357 za účasti císaře Karla IV., arcibiskupa Arnošta z Pardubic, 

olomouckého biskupa Jana Očka, litomyšlského biskupa Jana ze Středy a několika 

dalších biskupů, českých, slezských a německých pánů byla vysvěcena kaple Panny 

Marie v Mariánské věži a kaple, později nazvaná sv. Kateřiny. Zároveň vydal 

Karel IV. majestát, kterým založil na hradě kapitulu v čele s děkanem. Součástí 

listiny bylo zajímavé nařízení. „Protož tímto listem na věčné časy zapovídáme, aby 

žádný na věži zámku Karlštejna, na kteréž předpověděná kapla jest ustavena, ani 

v kterém pokoji věže, s některou ženou, také ani oddávanú a vlastní manželkou 

svou, spáti neb ležeti směl..."6 

Prvním purkrabím se stal Vít z Bítova, jeho úkolem byla nejen obrana hradu, 

velení jeho posádce, ale i správa hradu. Byl většinou z vladyckého stavu. K ruce mu 

byl podpurkrabí, který měl na starosti hradní panství a hospodářskou správu. 

Pod sebou měl purkrabí ještě many, hradní strážce. Manové z rytířského stavu sídlili 

na okolních statcích, v případě nebezpečí byli povinni dostavit se na hrad a bránit 

jej. Robotní manové drželi stráž u brány, spouštěli most, každý den zvonili 

a v sobotu zametali hradní nádvoří. Jejich případná nedbalost byla přísně potrestána. 

V roce 1365 byl hrad dostavěn a byla vysvěcena kaple sv. Kříže ve Velké 

věži, do níž byly uloženy vzácné ostatky a říšské korunovační klenoty. Od té doby 

císař Karlštejn často navštěvoval. V roce 1371 zde těžce onemocněl a jeho manželka 

Alžběta odtud podnikla přímluvnou pouť do Prahy k hrobu sv. Zikmunda. Karel IV. 

se zázračně uzdravil. Naposledy svůj oblíbený Karlštejn král navštívil spolu se svým 

synem Václavem IV. v listopadu 1376. 

Také král Václav IV. se svou manželkou Johankou Bavorskou zde 

na začátku svého panování často pobýval. Václav IV. byl ale zároveň posledním 

panovníkem, který na Karlštejně sídlil. Královna Johanka na hradě 31. prosince 

1386 zemřela. V noci, když vstala ze svého lůžka, byla zadávena psem, který spával 

v králově ložnici. Zajímavé zprávy máme i o králově druhé ženě, Žofii Bavorské, 

6 Cit. dle: J. Fajt, Posvátné prostory hradu Karlštejna, s. 58. 
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se kterou se Václav oženil v roce 1389. Tato, údajně velmi krásná a dobrotivá žena, 

při oslavě na Karlštejně v roce 1412 tancovala s královým hostem Arnoštem 

Štýrským na stole. 

Po smrti krále Václava byl hrad v rukou jeho bratra Zikmunda. Na počátku 

husitských válek sem byly převezeny české korunovační klenoty a řada cenností 

hlavně ze Zbraslavského kláštera. Pouze ale na chvíli zde vedle sebe byly uloženy 

české a říšské korunovační klenoty, protože Zikmund je oboje v roce 1421 nechal 

odvézt na uherský Vyšehrad.7 Od května 1422 byl Karlštejn obléhán husitskými 

vojsky Pražanů, jejichž snahou bylo získat cenné poklady, které hrad ukrýval. 

Obléhání trvalo do listopadu téhož roku, a i přesto že na Karlštejn byly metány 

z praků kamenné koule a hořící soudky, stavba neutrpěla větší škody. Bohužel to ale 

nemůžeme říci o interiéru hradu. Zikmund se totiž o Karlštejn nestaral a nepomáhal 

mu ani finančně. Obránci hradu si začali peníze к zajištění zásob a dalších věcí 

opatřovat jinak. Rozbíjeli drahocenné umělecké předměty, které si zde uschovaly 

různé církevní instituce, a prodávali získané zlato, stříbro a drahokamy. Dokonce 

zcizovali i malované oltáře, vzácné knihy a právě tehdy začaly mizet i zlaté aplity 

Theodorikových obrazů. 

Když byl v roce 1436 Zikmund zvolen králem, byly české korunovační 

klenoty na Karlštejn vráceny. Říšský korunovační poklad však zůstal za hranicemi 

našeho státu a je dnes uložen ve Vídni. O rok později jmenoval Zikmund nového 

purkrabího, Menharta z Hradce, který byl členem mocného panského rodu 

Vítkovců. Protože zastával také úřad nejvyššího českého purkrabí, sídlil v Praze. 

Po smrti Zikmundova nástupce, Albrechta Habsburského, vládl Menhart z Hradce 

celé zemi a Karlštejn místo něj spravovali místopurkrabí. „Panstvo, které se tehdy 

zmocnilo vlády, mělo na Karlštejn zcela nový názor. Nepovažovalo jej už za králův, 

ale za hrad postavený "k potřebě obecného dobrého а к zachování klenotův a práv 

koruny české", tj. instituce nadřazené králi i stavům. Proto o Karlštejně rozhoduje 

i šlechta jako nej vyšší a nejmocnější stav." 8 

Roku 1448 se Jiří z Poděbrad zmocnil Prahy, zajal zde Menharta z Hradce 

a uvěznil ho. Přesto Menhartův syn Oldřich odmítl Jiřímu z Poděbrad Karlštejn 

vydat a nechal korunovační klenoty odvézt na hrad Velhartice. Nakonec se však 

roku 1450 podrobil a Karlštejn získal zemský správce Jiří z Poděbrad. Období 

7 M. Bělohlávek, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV., s. 134. 
8 Cit. dle: M. Bělohlávek, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV., s. 135. 
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bezkráloví skončilo v roce 1453, kdy byl korunován Ladislav Pohrobek králem, 

protože byl nezletilý, Jiří z Poděbrad si udržel vliv. Ještě téhož roku byly 

na Karlštejn opět uloženy korunovační klenoty. 

V té době začalo také docházet k přestavbám na Karlštejně. Už za pánů 

z Hradce byl změněn přístup do hradu. První hradní brána Voršilka byla zazděna, 

stala se z ní hradební věž. Nová vstupní věž byla postavena o něco níže, na dně 

někdejšího příkopu. Od roku 1460 byl purkrabím Beneš zWeitmile, který nechal 

purkrabství výrazně přestavět ve stylu pozdně gotickém. 

K významné změně došlo za vlády Vladislava Jagellonského. Ten na žádost 

českých stavů potvrdil, že hradem Karlštejnem, korunou a korunovačními klenoty 

nesmí král disponovat bez vůle pánů, rytířů a měst pražských.9 Navíc roku 1488 

ustanovil na Karlštejně dva purkrabí, jednoho ze stavu panského a druhého ze stavu 

vladyckého. Karlštejn se za Vladislavovy vlády stal také státním vězením. 

Ke konci patnáctého století a po celé šestnácté se na hradě hodně stavělo. 

K největším zásahům došlo za vlády císaře Rudolfa II., kdy byl purkrabím Jáchym 

Novohradský z Kolovrat. Ten na hrad povolal císařova dvorního architekta Oldřicha 

Avostalise da Sala, který provedl renesanční přestavbu. „Celkovou podobu změnil 

císařský palác, jehož třetí patro bylo nastavěno místo hrázděného zdiva zdí cihelnou 

s renesančními okny. Se sousední Mariánskou či kostelní věží byl císařský palác 

spojen klenutými přechody. Renesanční přestavba zasáhla také do stavby Mariánské 

věže, kde bylo upraveno nové cimbuří a gotické štíty nahrazeny renesančními. 

Samostatné opevnění Velké věže bylo doplněno novými nárožními vížkami 

pro strážné. Všechny hradební zdi i průčelí staveb dostaly novou omítku zdobenou 

psaníčkovým sgrafitem."10 Roku 1609 byl ve Velké věži uložen Rudolfův Majestát. 

Na počátku třicetileté války, roku 1619, byly korunovační klenoty odvezeny 

ke korunovaci Fridricha Falckého z Karlštejna na Pražský hrad.11 V roce 1625 císař 

Ferdinand II. zrušil úřad karlštejnských purkrabí a hrad s celým panstvím věnoval 

darem své manželce Eleonoře. Ta ho ale hned následující rok zastavila Janu 

Kavkovi z Říčan. Ten ostatky svatých a jiné posvátné předměty, které zde ještě 

zůstaly, shromáždil a odvezl je všechny do Prahy. Původně je chtěl předat císaři, ale 

9 A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze české, svazek 6, s. 59. 
10 Cit. dle: N. Kubů, Hrad Karlštejn, s. 6-7. 
11 Dnes jsou české korunovační klenoty uloženy v Korunní komoře v chrámu sv. Víta. 
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nemoc a smrt už mu to nedovolily a na Pražský hrad se dostaly až později. Asi 

nejvýznamnější zásluhou Kavků na Karlštejně bylo zavedení vodovodu. 

Roku 1648 Karlštejn obléhali Švédové a zpustošili jej. Hrad byl 

po třicetileté válce ve velmi špatném stavu, některé jeho části dokonce hrozily 

zřícením. Koncem 17. století navrhla královská komora prodej Karlštejna 

do soukromých rukou. Situaci tehdy zachránil Norbert hrabě Libštejnský z Kolovrat, 

královský místodržící, který panství vyplatil od Kavkových dědiček pro císařovnu 

za 150 000 zlatých. Roku 1705 mu císařovna Eleonora Magdalena sumu uhradila, 

ale hned Karlštejn pronajala dvorskému sudímu von Grimmichovi. Tehdy nastala 

doba nej smutnějšího ponížení hradu. Nájemci udržovali jen ty budovy, které užívali, 

ostatní části hradu pomalu propadaly zkáze. 

Po Eleonořině smrti roku 1720 se Karlštejn stal znovu věnným statkem 

českých královen a císařoven. V roce 1750 připadlo karlštejnské panství Marii 

Terezii, která ho roku 1755 věnovala Ústavu šlechtičen na Hradčanech, v němž 

nacházely zaopatření zchudlé příslušnice šlechtického stavu. Ústav hrad využíval 

jako centrum hospodářské správy. 

V červnu 1812 navštívil Karlštejn císař František I. se svou dcerou Marií 

Luisou. Hrad je natolik zaujal, že císař nařídil, aby byl opraven a zachován. Oprav 

se ujal vlastenecký osvícenec, hrabě František Antonín Libštejnský z Kolovrat, 

nejvyšší purkrabí Království českého. Zásadní restaurace hradu začala roku 1886 

a provedení oprav bylo svěřeno profesoru vídeňské akademie Fridrichu Schmidtovi. 

Po jeho smrti, v roce 1891, řídil stavební úpravy jeho žák Josef Mocker. „Některé 

části hradu byly uvedeny do původního stavu, některé však byly zbourány a místo 

nich postaveny nové. Rekonstrukce hradu byla vedena v duchu purismu se snahou 

obnovit původní gotický hrad a zbavit ho pozdějších, byť jednoduchých 

renesančních přestaveb a úprav. Silueta hradu změnila v této době svou podobu díky 

novým střechám, patrná je tato změna zejména u Velké věže."12 Dále byla znovu 

postavena věž sv. Mikuláše v původní výšce. Některé části císařského paláce hrozily 

zřícením, a tak byla ponechána jen jeho střední část. Většina oken a dveří v paláci 

byla vyměněna za kopie, které byly věrně provedeny podle originálu. Brány byly 

také změněny. První vstupní brána a druhá brána byly zbořeny. A na jejich místě 

byly postaveny nové. Největší změnou prošlo purkrabství. Z něj byla ponechána jen 

12 Cit. dle: N. Kubů, Hrad Karlštejn, s. 7. 
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gotická část se vzácnými místnostmi se sklípkovými klenbami v jižním křídle. 

Ostatní části, včetně nejstarší západní byly zbořeny. Stavební práce byly dokončeny 

v roce 1897 a začalo se s restaurací gotických maleb. 

V roce 1901 navštívil hrad císař František Josef I., aby si prohlédl obnovené 

prostory a rozhodl, že sem bude vráceno několik obrazů mistra Theodorika z kaple 

sv. Kříže, které byly v 18. století odvezeny do Vídně. 

Roku 1910 byl Karlštejn poprvé zpřístupněn veřejnosti. Jako nadační 

majetek Ústavu šlechtičen byl hrad spravován po roce 1918 zemským úřadem. 

V roce 1954 se stal majetkem československého státu a roku 1962 byl prohlášen 

za národní kulturní památku. V současnosti hrad nabízí dva prohlídkové okruhy 

a koná se zde každoročně i celá řada kulturních akcí např. mše, koncerty, divadelní 

představení či Karlštejnské vinobraní. 
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2. Kroniky 

Záznamy o událostech týkajících se Karlštejna najdeme také v českých 

kronikách. Mnoho spisovatelů z nich čerpalo námět pro své dílo. Můžeme zmínit 

např. Antonína Wintra, který se ve své knize Klíč ke Karlštejnu nechal inspirovat 

obdobím husitských válek a obléháním tohoto hradu.1 Motivy z kronik se objevují 

také u dalších prozaiků, a to hlavně u těch, kteří se zabývali karlštejnskými 

pověstmi. Vražda českých pánů, která se stala na Karlštejně roku 1397, je toho 

důkazem.2 

Kroniky doby Karla IV. 

Marie Bláhová. Svoboda, Praha 1987. 

Toto rozsáhlé dílo obsahuje šest kronik, které vznikly za vlády Karla IV. 

Jsou jimi Kronika Františka Pražského, Kronika česká od Přibíka zRadenína, 

Kronika česká od Jana Marignoly, Kronika Pražského kostela od Beneše Krabice 

z Weitmile, Stručné sepsání kroniky římské a české od Neplacha a Vita Caroli 

napsána Karlem IV. 

Pouze ale v jedné z nich najdeme informace o karlštejnském panství. Je to 

Kronika Pražského kostela, kterou sepsal Beneš Krabice z Weitmile. Dílo se skládá 

ze čtyř částí. První začíná rokem 1283 a končí rokem 1310. Druhá část obsahuje 

údaje do roku 1335. Třetí díl zaznamenává události z let 1336 až 1345. 

Nejrozsáhlejší je poslední, čtvrtá část, která se věnuje dění až do roku 1374. A právě 

v ní najdeme i několik informací o Karlštejně. První zmínka o hradu je k roku 1348. 

Uvádí, že Karel IV. přivezl z Rakous vinnou révu a nechal ji vysázet 

pod Karlštejnem, který právě začínal stavět. Další zpráva je z roku 1365. „Léta 

1 Srov. V. z Březové, Husitská kronika. 
2 V. Hájek z Libočan, Kronika česká, s. 490; viz. Pověsti hradu Karlštejna a okolí - Krvavé hody 
na hradě. 
3 M. Bláhová, Kroniky doby Karla IV., s. 225. 
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Páně 1365, v neděli po svátku Obřezání Páně (5. ledna), ctihodný otec pan Jan, 

arcibiskup pražský, jenž již přijal arcibiskupské pallium, vysvětil v pražském kostele 

dva oltáře, totiž svatého Víta a svaté Marie v novém chóru pražském. V neděli 

po svátku Očišťování (9. února) vysvětil větší kapli ve věži hradu Karlštejna. Císař 

totiž vystavěl tento hrad obdivuhodného díla s velmi pevnými hradbami, jak je 

dosud vidět, a zřídil v horní věži velkou kapli, jejíž stěny obložil ryzím zlatem 

a vzácnými kameny a vybavil ji jak ostatky svatých, tak ornáty pro děkana 

a kapitulu neboli kolegium, které tam zřídil, a vyzdobil ji velice drahocennými 

malbami. Na celém širém světě není hradu ani kaple tak drahocenného provedení, 

a právem, neboť v něm císař chová císařské odznaky a poklady celého království."4 

Naposledy se o hradě zmiňuje roku 1371, kdy Karel IV. pobýval na Karlštejně 

a náhle zde těžce onemocněl. Lékaři jeho uzdravení příliš nevěřili. Císařovna 

Alžběta se rozhodla, že půjde pěšky z Karlštejna do Prahy ke hrobu sv. Zikmunda 

a obětuje tam osm misek ryzího zlata. Jakmile tuto pouť uskutečnila, císař se 

zázračně uzdravil.5 

Husitská kronika 

Vavřinec z Březové. Svoboda, Praha 1979. 

Husitská kronika začíná počátky přijímání pod obojí roku 1414 a končí boji 

před Kutnou Horou v prosinci 1421. Karlštejn je zmíněn při líčení let 1419 až 1421. 

V první zprávě Vavřinec z Březové píše o předání Karlštejna do rukou Zdeslava 

z Buřenic, řečenému Tluksa, kterého Zikmund jmenoval novým purkrabím. Další 

události jsou zmíněny jen jednou větou. První je o krátkém pobytu Zikmunda 

na Karlštejně a druhá je o odvezení pokladů z hradu. Poslední zpráva je 

z 11. listopadu roku 1421, kdy na Karlštejn vytáhlo několik tisíc vojáků z Prahy, aby 

vzali potraviny, které byly pro hradní panstvo uschovány v chalupách pod hradem. 

Karlštejnští ale byli varováni a jídlo si zavčas odnesli.6 

4 Cit. dle: M. Bláhová, Kroniky doby Karla IV., s. 237. 
5 M. Bláhová, Kroniky doby Karla IV., s. 244. 
6 V. z Březové, Husitská kronika, s. 268. 
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Kronika česká 

Václav Hájek z Libočan. Praha 1819a Odeon, Praha 1981. 

Hájkova kronika mapující události z let 644 až 1527 byla poprvé vydána 

v roce 1541. Ve svém celém znění vyšla naposledy v roce 1819, její nejnovější 

vydání z roku 1981 je již pouze výborem. 

I v Hájkově kronice najdeme zprávy o Karlštejně. Ve výboru se o počátcích 

hradu nic nedozvíme. Ale v obrozeneckém vydání jsou dvě krátké zmínky. První je 

0 založení hradu v roce 1348 a druhá o částečném dokončení v roce 1357. Další 

historie je už v obou knihách. Dočteme se zde o zavraždění čtyř pánů na Karlštejně 

roku 1397. „Hanuš, kníže ratibořský, přidržal se krále Vácslava a mnoho činil jemu 

k vuoli, někdy i to, což slušné nebylo, a král, znaje jej býti svého pomocníka, poručil 

jemu zámek Karlštejn k spravování. I poslal on kníže Hanuš pro některé pány české, 

jich žádaje, aby na den slavný Ducha svatého s ním jedli na Karlštejně polévku, 

a oni to na žádost jeho učinili. A když bylo po obědě, kázal se kníže vší své čeledí 

v zbroj připraviti a kázal jim ty pány zbiti a hanebně zmordovati, totiž Štěpána, jenž 

slul Poduška z Martinic, Mutinu, Strnada, Markvarta, mistra převorství 
r r * • • 

strakonického i čeleď jich některú." Hájek si jako jeden zmála všímá i odvezení 

svátostí na Karlštejn v roce 1410. „Při konci toho roku král Vácslav, znamenav, co 

se v Čechách děje, skrze takové vajtržnosti a nových věcí vymyšlování, i rozkázal 

všecky svátosti císařské, kteréž byly při kostele pražském, také ve sklepích 

podzemních v kaple Těla božího, kteráž jest prostřed ryňku Nového Města 

pražského, pobrati a vézt je na hrad Karlštejn a tam je poctivě položití, zamknouti 

1 zapečetiti."8 Poslední informací je jmenování Zdeslava Tluksy zBuřenic 

karlštejnským purkrabím v roce 1419.9 

7 Cit. dle: V. Hájek z Libočan, Kronika česká, s. 490. 
8 Cit. dle: V. Hájek z Libočan, Kronika česká, s. 520. 
9 V. Hájek z Libočan, Kronika česká, s. 554. 
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3. Próza 

3.1 Pověsti hradu Karlštejna a jeho okolí 

Pověstí, které se vztahují ke Karlštejnu, je celá řada. Jejich dějištěm je často 

hrad sám, ale najdeme i takové, které se odehrávají v blízkém okolí. Ucelený cyklus 

karlštejnských pověstí nám představují tři sbírky. Nejstarší je od Vratislava Václava 

Tomka a vyšla pod názvem Pověsti karlštejnské. Tomek zde zbeletrizoval původní 

krátká znění příběhů. Druhou sbírkou je Výbor karlštejnských pověstí od Františka 

Šika. Najdeme v ní osm nejznámějších historek a zmínky o dalších, již méně 

vypravovaných. Posledním uceleným souborem jsou Pověsti karlštejnského 

podhradí Viktora Palivce. Zde uvedené události považuje autor za nejzajímavější. 

Příběhy o Karlštejně najdeme také v knihách: Kytice pověstí z Podbrdí od Františka 

Václava Zelinky, Pověsti českých hradů a zámků Josefa Pavla, Čtení o hradech, 

zámcích a městech od Eduarda Petišky a Staré pověsti české Aloise Jiráska. Některé 

historky jsou jen v jednom z uvedených děl, ty nej známější jsou ve více knihách, ale 

často se od sebe něčím liší. 

Karlštejnská svatba 

Tato pověst je založena na skutečných událostech. Píše o ní Eduard Petiška, 

Josef Pavel, Viktor Palivec, František Šik, Vratislav Václav Tomek a František 

Václav Zelinka.1 

V roce 1422 byl hrad obléhán Pražany a jejich polskými spojenci, kteří sem 

přišli, aby se zmocnili korunovačních klenotů pro svého nového krále Vitolda. 

Nevěděli ale, že klenoty už byly převezeny na hrad Velhartice. Pevné karlštejnské 

hradby odolaly všem nepřátelským útokům a lstím. Ale přeci jen k obráncům 

Karlštejna pronikl jiný mocný nepřítel, a to hlad. Pražané tušili, že hradní se jednou 

právě kvůli hladu budou muset vzdát, a tak se rozhodli, že ho budou tak dlouho 

1 E. Petiška, Čtení o hradech, zámcích a městech, s. 145-146; J. Pavel, Pověsti českých hradů 
a zámků, s. 121-122; V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 49-58; F. Šik, Výbor 
karlštejnských pověstí, s. 11-14; V. V. Tomek, Pověsti karlštejnské, s. 54-56; F. V. Zelinka, Kytice 
pověstí z Podbrdí, s. 8-9. 
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obléhat, dokud se tak nestane. Jenže hradní přišli na lest... A tak jednou za Pražany 

dorazil posel, aby bylo na den uzavřeno příměří, protože na hradě se bude konat 

svatba. Karlštejnští ten den slavili, zpívali a zabili posledního kozla, zadní kýtu 

obalili srnčími chlupy a poslali vůdci Pražanů. Ještě ten večer se Pražané dohodli, že 

odejdou. Usoudili, že hrad je tajně zásobován, a že by dřív sami hlady umřeli. 

Eduard Petiška se v této pověsti navíc zmiňuje, že ještě před svatbou bylo 

ujednáno jedno příměří, a to kvůli svatováclavskému posvícení. Pražané na něj 

pozvali některé karlštejnské, a ti tam velmi málo jedli. Už tehdy prý Pražané měli 

podezření, že hradní jsou tajně zásobováni a následující svatba je v tom utvrdila. 

Viktor Palivec ve svých Pověstech karlštejnského podhradí se jako jediný liší tím, že 

to byla kýta z oslice a ne z kozla. František Václav Zelinka dodává, že na památku 

této záchrany byl po dlouhá léta kozel na Karlštejně chován a pečlivě ošetřován. 

Královna Jana 

I tato pověst o smrti manželky českého krále Václava IV., je založena 

na skutečnosti. Zmiňuje se o ní ale pouze František Šik a Viktor Palivec.2 Manželka 

Václava IV., Jana, zde náhle zemřela 31. prosince 1386. V noci, když vstala z lože, 

byla pokousána a zadávena jedním z Václavových psů. 

Krvavé hody na hradě 

Krvavé hody se na Karlštejně uskutečnily roku 1397, a najdeme o nich 

v knihách Vratislava Václava Tomka, Františka Václava Zelinky a Viktora Palivce.3 

21. května roku 1397 se na Karlštejně stala několikanásobná vražda. 

Tehdejší purkrabí Hanuš, kníže Opavský měl za úkol sprovodit ze světa čtyři české 

pány, kteří byli velkými oblíbenci krále Václava IV. Jednalo se o Štěpána z Opočna, 

Štěpána Poduška z Martinců, Burkharda z Janovic a Markharda ze Střekovic. Hanuš 

je pozval na přátelskou schůzi, opil je a pak jim najatými katy nechal sejmout hlavy. 

Tomek ve svém díle ale uvádí, že šlo o jiné pány. „A ještě nedořekl Hanuš 

tato slova, když již pán Vorutický a jeho přátelé Martinic, Strnad a Štěpán z Opočna 

2 V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 94; F. Šik, Výbor karlštejnských pověstí, s. 35. 
3 V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 94-95; V. V. Tomek, Pověsti karlštejnské, s. 30-37; 
F. V. Zelinka, Kytice pověstí z Podbrdí, s. 7-8. 
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leželi ve své krvi..."4 Navíc k této pověsti dodal, že Hanuš se po své smrti na hradě 

zjevoval jako duch. 

Ve skutečnosti byl Hanuš nejvyšším hofmistrem a jmenoval se Jan II. 

Opavsko-Ratibořský. A zavražděnými pány byli Štěpán Poduška z Martinic, Štěpán 

z Opočna, Purkart Strnad z Janovic a Markolt z Vrutice.5 

O slepci a jeho věrném psu 

O slepci a jeho psu Hektorovi se zmiňuje Eduard Petiška, Josef Pavel, Viktor 

Palivec, Vratislav Václav Tomek a František Šik.6 

Za vlády Václava IV. byl u hradu velmi často viděn slepý pěvec Beneš 

a jeho pes Hektor. Král š i je prý velmi oblíbil a často š i je zval i k sobě na hrad. 

Jednou u něj byl na návštěvě brunšvický kníže Bernard se svým komorníkem 

Lutgerem. Ten se při večerní slavnosti nudil, a tak se šel projít ven. Tam potkal 

Beneše a bezdůvodně ho začal urážet, posmívat se mu a vrážet do něj. To se nelíbilo 

psu, svého pána bránil a roztrhal mu nohavice. Král to vše viděl z okna a pozval 

Beneše k nim nahoru, aby jim zazpíval. Když už byla noc, Beneš se chtěl rozloučit. 

Kníže Bernard mu chtěl dát své víno, které mu nalil Lutger. Pes ale vyskočil, víno 

rozlil a ze země slízal. Po chvíli zemřel. Bylo jasné, že někdo chtěl knížete otrávit. 

Lutger se nakonec přiznal, že byl podplacen některými občany z města Hildesheimu, 

kteří usilovali knížeti o život. Další den byla Lutgerovi setnuta hlava. Bernard 

přemluvil Beneše, aby s ním odjel. Beneš ale onemocněl a v Litoměřicích zemřel, 

na jeho památku mu zde u kostela sv. Michala byl postaven kamenný sloup. Ten zde 

vydržel do roku 1511, kdy se sesul po otřesu půdy. 

Pověst se v zmíněných dílech liší jen výjimečně. Viktor Palivec změnil 

jméno komorníkovi, a to na Lotara. Eduard Petiška pozměnil místnost, kam 

komorník přinesl knížeti víno. „Hostina skončila a hosté se rozcházeli do svých 

komnat. Slepý Beneš doprovázel nejvzácnějšího hosta, brunšvického knížete, až 

na práh jeho ložnice. Na prahu mu zazpíval píseň o spánku spravedlivých. V té 

5 Cit. dle: E. Petiška, Čtení o hradech, zámcích a městech, s. 131. 
L. Bobková, Velké dějiny zemí Koruny české, díl IV-b, s. 367. 

E. Petiška, Čtení o hradech, zámcích a městech, s. 130-131; J. Pavel, Pověsti českých hradů 
a zámků, s. 119-120; V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 40-48; F Šik Vvbor 
karlštejnských pověstí, s. 37; V. V. Tomek, Pověsti karlštejnské, s. 26-29. ' ' 
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chvíli přistoupil komorník s plnou číší a podal knížeti doušek na dobrou noc, jak 

bývalo zvykem." 7 U ostatních je víno podáno v hodovní místnosti. 

Karlštejnské bílé paní 

Tuto velmi zajímavou a dojemnou pověst ve svých dílech ztvárnili Vratislav 

Václav Tomek, František Šik a Viktor Palivec.8 Včtšina hradů má svou bílou paní, 

Karlštejn jich má hned dvanáct. Jsou to zakleté panny, které v době válek nechtěly 

být vojákům po vůli, a tak byly uvrženy do kobek. Hrad jim ale nedovolil zemřít, 

a tak se z nich staly zakleté dívky, které čekají na vysvobození. 

V dobách válek, kdy byl hrad zpustošen, přišlo ke krčmáři dvanáct vojáků. 

Najedli se u něj a rozhodli se, že přespí na Karlštejně. Krčmář je varoval, že tam 

straší, oni se ale přesto rozhodli na hrad jít. Když vešli do první místnosti, našli tam 

dvanáct židlí, stůl a na něm lesní roh. Jeden z vojáků na něj zahrál a v tu chvíli se 

objevilo jídlo. Soldáti si poté ještě tímto způsobem obstarali pití, karty, a když pak 

byli unaveni, tak chtěli postele. Všem se až na vrchního vojáka Martina podařilo 

usnout. Ten se neustále převaloval, když se najednou u něj objevila krásná dívka 

v bílém. Představila se mu jako Markétka. Pověděla mu o sobě a jedenácti dalších 

zakletých pannách. Martina zajímalo, jak by je mohl vysvobodit. Markétka mu 

odpověděla, že to musí být dvanáct mužů, kteří rok zůstanou na hradě a nevyjdou 

odtud ani jednou, tím budou vysvobozeny a muži si je pak mohou vzít. Martin jí 

slíbil, že se zeptá svých přátel. Ti, když to ráno uslyšeli, souhlasili. Devět měsíců 

z hradu nevycházeli, až jednou to soldáta Janka přestalo bavit a odešel. Po něm se 

rozhodli projít i ostatní vojáci. Jen Martin na hradě zůstal. Náhle se mu zjevila 

Markétka a dala mu klíč od pokladnice, aby si nabral peníze a zlato, kolik bude chtít, 

za to, že z hradu neodešel. Měl ale varovat své přátele, aby utekli, protože jinak by 

je za porušení slibu čekal trest, a to smrt. 

Čas uplynul a po dlouhých letech se těchto dvanáct vojáků opět sešlo. 

Rozhodli se, že se znovu pokusí dívky vysvobodit. První noc, kdy přespali 

na Karlštejně, byli všichni až na Martina zabiti. Tomu se opět objevila Markétka 

a vysvětlila mu, že to se její přítelkyně pomstily za ten dávný útěk, kdy všichni až 

7 Cit. dle: E. Petiška, Eduard, Čtení o hradech, zámcích a městech, strana 131. 
8 V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 70-87; F. Šik, Výbor karlštejnských pověstí, s. 36; 
V. V. Tomek, Pověsti karlštejnské, s. 57-65. 
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na něj opustili Karlštejn. Martin od ní opět obdržel klíč od pokladnice a mohl si 

nabrat před odchodem peněz, kolik chtěl. 

A tak dvanáct bílých paní čeká dále na svých dvanáct vysvoboditelů. 

O pověsti se autoři zmiňují téměř stejně, pouze Tomek ve svém díle uvádí, že dívky 

byly znásilněny vojáky z družiny Václava IV. 

Bílá paní na karlštejnských hradbách 
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Bílá paní 

O bílé paní píše Viktor Palivec, František Šik, Vratislav Václav Tomek 

a František Václav Zelinka.9 Po Karlštejně se kromě dvanácti bílých panen prochází 

také ještě jedna bílá paní. Nikdo ale přesně neví, kdo to je. Navíc pověstí o bílé paní 

karlštejnské je několik. 

Ta první se zmiňuje o bílé paní, která se zjevuje na hradební zdi, nebo se 

prochází pod císařským palácem, a nebo u studně, kde se posadí a pláče. Prý je to 

první manželka Karla IV., Blanka z Valois. 

Druhá pověst vypráví o bílé paní, která chodila k nemocným a klepala jim 

na okno. Když ji nemocný spatřil, tak většinou pak zemřel. František Šik ve své 

knize uvádí, že tato bílá paní se zjevovala přímo u nemocného a řekla mu, zda se 

uzdraví nebo nikoli. 

Třetí verze je o bílé paní, která nosí na hlavě zlatou korunku, prochází se 

nádvořími a pak jde na hradební zdi. Jejím úkolem je hlídat klenoty, které se 

na Karlštejně nacházejí. 

Karlštejnská paní purkrabí 

O karlštejnské paní purkrabí se ve své knize rozvyprávěl pouze Viktor 

Palivec, v jiných dílech pověstí ji nenajdeme.10 

Purkrabí Jáchym měl ženu Marianu a dceru Evku, obě velmi hlídal 

a zakazoval jim vycházet z hradu. „A tak obě ženy, matka i dcera, měly křídla svých 

přání a touhy svázána přísným nařízením purkrabího, nikdy neopouštět Karlštejn, 

aniž by o tom věděl a dovolil." 11 Jenže Evka měla svého milého Jiříka, se kterým se 

chtěla vídat a Mariana potřebovala navštěvovat čarodějnici, která jí radila, co dělat, 

aby vypadala stále mladě. A tak tyto dvě ženy hrad pořádně prohledaly, až narazily 

na tajný východ. Jednou Jáchym hledal Marianu a nemohl ji po celém Karlštejně 

najít. Šel tedy za klíčníkem, zda jeho ženu neviděl odcházet ven, ten mu potvrdil, že 

paní purkrabí neotvíral. Večer se Jáchym Mariany vyptával, kde byla. Odpověděla 

mu, že celý den strávila na hradě a nejspíše se míjeli. Vždy se jí s Evkou podařilo 

manžela přesvědčit, že nikam nechodí. 

9 V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 70-87; F. Šik, Výbor karlštejnských pověstí, s. 25-
26; V. V. Tomek, Pověsti karlštejnské, s. 12-15; F. V. Zelinka, Kytice pověstí z Podbrdí, s. 11. 
10 V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 59-69. 
" Cit. dle: V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 63. 
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Ale netrvalo dlouho a tajný východ byl náhodou objeven služkami. Když 

jednou Mariana větrala peřiny, spadly jí a ona pro ně poslala dvě služebné. Ty 

narazily na točité schodiště a utekly jím ven. U vchodu potkaly Jiříka, který zde 

čekal na Evku. Když se to purkrabí dozvěděl, Jiříka nechal zavřít do vězení a zahájil 

vyšetřování. Jiřík se ale obhájil, že u toho vchodu byl náhodou, že nevěděl, že je to 

tajná chodba. Pan purkrabí Jiříkovi uvěřil a propustil ho. 

Spanilá převoznice 

Pověst o spanilé převoznici zpracoval jako jediný Vratislav Václav Tomek.12 

Berounský převozník měl krásnou dceru Květoslavu. Ta jednou převezla přes řeku 

Václava IV. a jeho družinu. Václav jí za to hodil dukát. Otec jí ale doma řekl, že to 

nevěští nic dobrého. Tehdy se totiž říkalo, že peníz císaře Karla IV. nosí štěstí, ale 

Václavův dukát přináší neštěstí. 

Václav IV. si po roce na Květu vzpomněl a poslal pro ni rytíře, aby mu ji 

přivedl na hrad. Dívka mu tam sloužila za milostnici, jednou když za ní král přišel 

a chtěl ji obejmout, dívčino srdce puklo hořem a studem. A tak se pověra o dukátu, 

který nevěští nic dobrého, vyplnila. 

Zakletá dívka 

Příběh o zakleté dívce má trochu společného s předešlou pověstí Vratislava 

Václava Tomka. Napsal ji ale František Šik.13 

U řeky Berounky se za krásných měsíčních nocí objevovala dívka, která 

smutně zpívala. Nikdo nevěděl proč. Jednou za ní lidé poslali převozníka, toho ráno 

našli utonulého. Od té doby se báli v čas, kdy se dívka zjevuje, vycházet. Po nějaké 

době tam přišel cizinec-světoběžník, ten se jejich strachu vysmál a řekl, že za ní 

půjde. Zeptal se jí, co ji trápí. Ona mu odpověděla, že by chtěla být vysvobozena 

ze svého zakletí. Cizinec jí slíbil, že jí pomůže. Dala mu věnec, aby jím ozdobil její 

hrob na hřbitově. Světoběžník tak učinil a dívka se od té doby už neobjevila 

a nezazpívala. Jen lidé si pak vyprávěli, že to bylo děvče od přívozu, které se utopilo 

kvůli nešťastné lásce. 

12 V. V. Tomek, Pověsti karlštejnské, s. 18-23. 
13 F. Šik, Výbor karlštejnských pověstí, s. 22-24. 
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O řece Berounce 

A do třetice o krásné dívce-převoznici. Tento námět zbeletrizoval Viktor 

Palivec a má podobné rysy jako předešlé dvě pověsti.14 Řeka Berounka se kdysi 

dávno jmenovala Mízka a právě tato pověst vypráví o tom, proč jí bylo změněno 

jméno. 

Nevlastní dcera převozníka na řece Mízce se jmenovala Berounka. Ta jednou 

převážela mladého Itala, který přišel pracovat na Karlštejn. Dívka a mládenec se 

do sebe zamilovali, Ital ale na podzim odjel. Berounce sice slíbil, že se na jaře vrátí, 

ale svůj slib nedodržel. Dívka se trápila a jednou, když se jela projet po řece, 

zaslechla jakoby hlas svého milého... Ráno lidé nalezli loďku prázdnou. „Vedle 

loďky se pohupoval na vlnách krásný, z čistých polních květů věneček. Pomalu 

splouval po vlnách někam tam, kde se řeka točila do jiných světů. A tam, tam 

na římse hradní věže Voršilky objevili lidé jednoho dne vrytý vlašský nápis, který 

říkal: Jdu, hledaje mír a nemohu jej nalézati, trpělivost je mi útěchou."15 Od té doby 

se řeka nazývá Berounka po této převoznici. 

O vyhubení ďáblů 

O ďáblech ve svých dílech vypráví Viktor Palivec, František Šik, Vratislav 

Václav Tomek a Josef Pavel.16 Ale každý tuto pověst pojal trochu jinak. Viktor 

Palivec napsal, že v okolí Karlštejna se jednu dobu zjevovali čerti, kteří zabíjeli lidi. 

Místní ovčák měl kouzelnou knihu, a tak ho lidé požádali, aby se do ní 

podíval a pomohl jim zbavit se ďáblů. Ovčák vzal dva koně, dva pytle, jeden naplnil 

hrachem a hrachovinou a udělal do něj díru. Druhý pytel měl pro sebe, aby se do něj 

mohl ukrýt. Poté vyrazil na cestu, kudy čerti chodili. Hrách se sypal ven, a když ho 

ďábli zvětřili, začali ho jíst. Jenže, jak byl osolený, dostali žízeň, napili se a vše jim 

v břichu začalo bobtnat. Pomocí koně se jim nakonec podařilo utéci. To však byla 

jen částečná pomsta. Ovčák chtěl ještě získat zpět peníze, které mrtvým čerti sebrali, 

a tak se opět začetl do knihy. Tentokrát to ale pro ovčáka nedopadlo dobře. 

Při zaříkávání a čárech ho ďáblové tak vyděsili, že byl nakonec rád, že toto leknutí 

jen odstonal. Čerti však od té doby dali lidem pokoj. 

14 V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 17-23. 
15 Cit. dle: V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 23. 
16 J. Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, s. 118-119; V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, 
s. 33-39; F. Šik, Výbor karlštejnských pověstí, s. 36; V. V. Tomek, Pověsti karlštejnské, s. 16-17. 

27 



František Šik a Vratislav Václav Tomek tento námět zpracovali trochu jinak. 

Císař Karel IV. vypsal odměnu pro toho, kdo zpřístupní stezku k hradu a zbaví se 

tak ďáblů, kteří tam zabíjí a okrádají lidi. Ujal se toho ovčák, který také čerty 

nalákal na osolenou hrachovinu a oni pak pukli. Císař dal pak ovčákovi za odměnu 

zlato a jmenoval ho strážným panošem. 

Bezhlaví rytíři 

0 bezhlavých rytířích nám ve svých dílech vypravují Vratislav Václav 

Tomek, František Šik a také Viktor Palivec.17 

Od 21. června 1621 do 28. října 1918 se čas od času na hradě objevovali 

bezhlaví rytíři. Bylo to dvacet sedm českých pánů, kteří byli popraveni 

na Staroměstském náměstí. Na Karlštejně vždy prošli prvním a druhým nádvořím 

a odtud zamířili do císařského paláce. Tato jejich pouť měla skončit dnem, kdy se 

Češi vzmůžou ze spárů Habsburků. A tak se také stalo. 28. října 1918 se naposledy 

sešli v císařském paláci, kde je přivítal Karel IV. a Jiří z Poděbrad, který jim 

oznámil, že jsou vysvobozeni. Od té doby čeští páni už po hradě nechodí. 

Návštěvy mrtvých na hradě 

1 tuto pověst zbeletrizovali jen dva autoři, Vratislav Václav Tomek 

a František Šik.18 Kromě již zmíněných bezhlavých rytířů se na různých místech 

Karlštejna (v císařském paláci, v rytířském sále) objevují duchové významných 

osobností českých dějin (Karel IV., Václav IV., jejich rytíři). 

Karlštejnské zvony 

Pověst o karlštejnských zvonech najdeme u Vratislava Václava Tomka, 

Františka Šika, Františka Václava Zelinky a Aloise Jiráska v jeho Starých pověstech 

českých.19 

17 V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 95; F. Šik, Výbor karlštejnských pověstí, s. 36; V. 
V. Tomek, Pověsti karlštejnské, s. 66-73. 
18 F. Šik, Výbor karlštejnských pověstí, s. 36-37; V. V. Tomek, Pověsti karlštejnské, s. 48-49. 
19 F. Šik, Výbor karlštejnských pověstí, s. 15-21; V. V. Tomek, Pověsti karlštejnské, s. 7-11; F. V. 
Zelinka, Kytice pověstí z Podbrdí, s. 10-11; A. Jirásek, Staré pověsti české, s. 168-170. 
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Václav IV. trávil listopadové dny roku 1378 na Karlštejně, když jednou 

za ním přišel posel, aby okamžitě odjel do Prahy, protože jeho otci Karlu IV. se 

přitížilo. Poddaní zůstali na hradě a čekali, jaké zprávy mladý král přinese. V noci se 

ale náhle rozezněly karlštejnské zvony. Purkrabí se šel podívat, kdo je rozhoupal. 

Nikoho ale u nich nenašel. To už všichni na Karlštejně ale začínali tušit, že se děje 

něco s císařem. A opravdu, ráno se dozvěděli, že Karel IV. v noci zemřel. Zvony se 

rozezvoněly samy od sebe. 

František Zelinka dodává, že ze zvonů byl slyšet tajemný hlas, který říkal, 

„Karla není." František Šik a Alois Jirásek se zmiňují, že i zvony svatovítské v Praze 

se samy od sebe rozezněly. 

Ovčák a beran 

Karlštejnským ovčákem a beranem se zabýval František Šik a Vratislav 

Václav Tomek.20 Od první brány hradu po cestě až ke Karlově studánce chodí ovčák 

s podivuhodným tvorem - je to vepř v ovčím rouně. U pramene ho ovčák napojí 

a pak jdou na blízké pole, kde jej pase až do prvního ranního rozbřesku. Ovčák 

s beranem zde prý hlídá karlštejnský poklad, a to do doby než bude zlatý věk 

v Čechách jako za Karla IV. František Šik ve svém díle uvádí, že šlo o berana. 

Krokodýl z Berounky 

O krokodýlovi z Berounky píše ve svém díle pouze Viktor Palivec.21 V řece 

Berounce, která teče nedaleko Karlštejna se prý kdysi dávno objevil krokodýl... 

„Na důkaz pravdivosti toho, co se povídá, dlouho chovali na hradě zvířecí lebku, 

kterou prý nalezli při těžbě štěrku z říčního dna. Byla to lebka úctyhodně stará. Už 

někdy na počátku 16. století se o ní mluví tu a tam v hradních knihách. Jenomže 

tenkráte nebyla vedena jako lebka krokodýla. Byla něčím daleko velkolepějším, 

sensačnějším. Prý lebka - draka!" 22 „Dnes už víme bezpečně, že to nebyla lebka 

dračí či jiného podobného baziliška, ale skutečného krokodýla." 

20 F. Šik, Výbor karlštejnských pověstí, s. 37; V. V. Tomek, Pověsti karlštejnské, s. 24-25. 
21 V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 90-91. 
22 Cit. dle: V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 90. 
23 Cit. dle: V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 91. 
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Závory z ohně 

Další „ohnivou" pověst, tentokrát o závorách, zpracovali Vratislav Václav 

Tomek, František Šik a ve zkratce se o ní zmínil i Viktor Palivec.24 

Hrad Karlštejn má v podobě ohnivých zápor ochranu. Dokud zde budou, 

českému národu se nic nestane. Viděny byly jedním formanem, který na Karlštejn 

v noci přijel s koňmi. Ti se pojednou začali plašit, forman se šel podívat, co se děje, 

když uviděl, jak se od první hradební brány valí ohnivé závory. 

František Šik ve své knize uvádí, že tehdy se na Karlštejn chtělo dostat jakési 

vojsko, a že závory tomu zabránily. Česká země díky nim byla ochráněna. 

Ohnivé sudy na Karlštejně 

Touto pověstí se zabýval František Šik, Vratislav Václav Tomek. Krátkou 
i • 25 

zmínku o ní najdeme také u Viktora Palivce. 

V době válek kanovníci ukryli svěcené víno na mše do tajného sklepa. 

Kostelník to prozradil žíznivým vojákům, a ti se rozhodli sudy s vínem najít. Když 

se jim to podařilo a první žoldnéř se sudu dotkl, víno se díky tomu, že bylo 

posvěcené, vzňalo a ostatní sudy se vyvalily ze sklepa k hradní studni, kde zmizely. 

Čas od času se tato scéna na Karlštejně prý opakuje. Tomek k tomu dodává, že je to 

tím, že jej vojáci prokleli. 

Stavebníci hradu Karlštejna 

Tuto záhadnou pověst najdeme pouze v díle Viktora Palivce.26 27. března 

roku 1357 byla vysvěcena kaple na Karlštejně a téhož dne se stala i tato událost. 

V tu dobu, kdy se všechen lid sešel na nádvoří, se v nedalekém lese 

domlouvali čtyři tajemní muži na něčem nekalém... Tu noc, kdy se všude slavilo, 

vyhořela jedna chalupa, kde byli ubytováni všichni stavebníci hradu. Lidé ze stavby 

totiž věděli o tajných chodbách na Karlštejně, takže to byl nejspíš důvod, proč měl 

někdo zájem, aby zemřeli a nic neprozradili. Jediný, kdo se náhodou zachránil, byl 

24 V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 95-96; F. Šik, Výbor karlštejnských pověstí, s. 29-
30; V. V. Tomek, Pověsti karlštejnské, s. 50-53. 
25 V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 96-97; F. Šik, Výbor karlštejnských pověstí, s. 31-
32; V. V. Tomek, Pověsti karlštejnské, s. 38-39. 
26 V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 5-16. 
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kamenický mistr Vít, který odešel před půlnocí pryč. Vít pak postavil ještě hrad 

Karlík, kde prý ukryl poklad, který se ale nikomu zatím nepodařilo najít. 

Velepták Kuhán 

Také o veleptáku Kuhánovi se zmiňuje pouze Viktor Palivec.27 Tato pověst 

se odehrála v podhradí, na karlštejnských skalách. 

Chlapec Boršík žil jen s tátou a byli chudí. Boršík často sedával na skalách, 

jednou před bouří zahlédl velkého ptáka, jak vletěl někam do skály. Od té doby se 

snažil vypozorovat, kam přesně pták letí. Když jednou dlouho neletěl, začal Boršík 

jeho zvuky napodobovat, pták se objevil a chlapce pokloval. Doma musel Boršík 

s pravdou ven, jak přišel ke zraněním. Otec mu řekl, že to byl velepták Kuhán, 

o kterém se vypravuje, že když někdo vychová jeho mládě, bude mít štěstí 

a majetek. Boršík otce přemluvil, že ví, kde sídlí, aby tam pro vejce zašli. Když se 

Boršík dostal do díry ve skále, začal křičet, lekl se hada s žábou, které tam uviděl. 

Od té doby už Kuhán nepřiletěl. 

Karlštejnští havrani 

Karlštejnské havrany najdeme u Františka Šika a Vratislava Václava 

Tomka.28 Havrani sem vždy přiletí, když naší zemi hrozí velké nebezpečí. Nejdříve 

usednou na věž, poté ji nejstarší havran třikrát obletí věž a vletí na stranu, odkud to 

nebezpečí přijde. Havrani se zde objevili před první světovou válkou i na podzim 

roku 1938. 

Kolébka Karla IV. 

O kolébce císaře Karla IV. se ve zkratce zmiňuje pouze František Šik.29 Tato 

kolébka prý s Karlem IV. rostla, až vyrostla v lože, které si Karel vzal s sebou 

na Karlštejn. Po císařově smrti si na něj nikdo nesměl lehnout, každého shodilo 

na zem. 

27 V. Palivec, Pověsti karlštejnského podhradí, s. 24-32. 
28 F. Šik, Výbor karlštejnských pověstí, s. 27-28; V. V. Tomek, Pověsti karlštejnské, s. 45-47. 
29 F. Šik[ Výbor karlštejnských pověstí, s. 35. 
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3. 2 Povídky 

Autorem většiny povídek o Karlštejnu je Václav Beneš Třebízský. Napsal 

knihu Povídky karlštejnského havrana. Další jeho povídkové příběhy najdeme 

v souboru Z různých dob a nazývají se Ve stínech Karlova Týna a Pod Karlštejnem. 

Václav Beneš Třebízský působil v nedaleké Litni, kde počátkem září 1875 

začal kaplanovat a často navštěvoval okolí a Karlštejn. Ten byl jedním z míst, která 

dopodrobna znal. A právě tyto své dojmy, myšlenky, city a děje o tomto hradu vtělil 

do historických povídek, k nimž často jako základu použil místní pověsti. Děj 

některých povídek se odehrává převážně na hradě, jiné jsou situovány do jeho 

nejbližšího okolí a Karlštejn v nich hraje vedlejší roli. 

Ve stínech Karlova Týna 

Václav Beneš Třebízský: Historické romány a povídky, svazek 6. Josef R. Vilímek, 

Praha 1954. 

Ve stínech Karlova Týna jsou čtyři krátké povídky. V první autor obdivuje 

hrad, jenž považuje zajeden z divů světa a lituje toho, že dlouhou dobu tento skvost 

české architektury chátral. Berounku protékající pod Karlštejnem přirovnává 

k nevinné, tiché dívce. 

V druhé povídce pozoruje hejno havranů, které krouží kolem Karlštejna. 

Nejstarší havran k němu přiletí a začne mu vyprávět o lidech, kteří se zde v řece 

utopili, když byla vypálena nedaleká ves Budňany v dobách, kdy zemi pustošili 

Švédové. 

V dalším příběhu se od havrana dovídá o dívce, která v noci sedávala u řeky, 

pletla věneček a plakala. Nakonec ale byla vysvobozena tulákem, který jako jediný 

splnil její přání. On totiž věnec, který upletla, položil na hrob jednoho vojáka. Tato 
30 

povídka má základ v již zmiňovaných pověstech. 

Poslední vyprávění havrana je o dceři purkrabího Elišce, která se měla ráda 

s hlásným Heroltem. Ale jejich lásce nebylo přáno, jakýsi Vlach předpověděl 

30 Viz. Pověsti hradu Karlštejna a okolí - pověst Zakletá dívka. 
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Eliščině otci, že na ni čeká bohatší ženich, a toho se otec držel. A tak když Herolt 

jednou přišel o chvíli později na svou službu, pan purkrabí tohoto zpoždění využil 

a mladíkovi nechal okamžitě setnout hlavu. Eliška za pár měsíců žalem zemřela. 

Povídky karlštejnského havrana 

Václav Beneš Třebízský. Mladá fronta, Praha 1958. 

Václav Beneš Třebízský v tomto díle spojil dvě povídky, Dcera pana 

purkrabího a Pan David Boryně na Roztokách, v jeden celek, a to vyprávěním 

staletého havrana z Karlštejna, který je pro něj jakýmsi ztělesněním historie. „Černý 

pták zakvákal, až mne to zamrazilo, a nepřál bych ani té nejnepřátelštější hlavě, aby 

si tento havran do jejích očí zaměřil. Přicházím tě upomenout na tvůj slib. - Pověděl 

jsem ti toho už dosti. Tolik set let starý chlapík může a dovede něco vypravovati 

o tom, co se někdy v milé naší zemi přihodilo." 

Dcera pana purkrabího 

Děj začíná vyprávěním o karlštejnských hodinách... „Veliké hodiny 

karlštejnské přestaly jiti nadobro. Dne 21. června 1621 se zastavily samy od sebe 

ponejprv, a když je spustili, od rána do večera bily sedmadvacet, ať je řídili, jak 

chtěli. A teprve druhý den si v Budňanech a ve hradě osudnou číslici uměli 

vysvětlit."32 A za těch časů byl na hradě purkrabím Blasius Sektator. Ten měl dceru 

Křišťanku a dva syny, kteří byli u vojska. Křišťanka nejvíce času trávila u starého 

košíkáře Žulovce, kterého měla mnohem raději než svého otce. Když byla malá, 

vypravoval jí pohádky, a jí bylo u něj moc hezky. Poslední dobou byl ale Žulovec 

nějak nemocný a jeho jediným přáním bylo vidět svého syna, který odešel 

do švédského vojska. 

Jednou na hrad přijeli oba bratři s tím, že Křišťanku slíbili hraběti Butlerovi 

z Clenomore a Clonebuch. Otec byl zezačátku proti, ale nakonec souhlasil, když mu 

jeho synové vylíčili, že to bude velmi výhodný sňatek. Tou dobou zrovna Křišťanka 

31 Cit. dle: V. B. Třebízský, Povídky karlštejnského havrana, s. 6. 
32 Cit. dle: V. B. Třebízský, Povídky karlštejnského havrana, s. 9. 
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seděla u umírajícího Žulovce, vyprávěl jí o svém synovi a pak zemřel. Když od něj 

uplakaná dívka odcházela, srazila se před dveřmi zrovna s přicházejícím 

mládencem. Byl to Žulovcův syn. Oznámila mu smutnou novinu a pak mu chvíli 

vyprávěla o otci, jak žil, než skonal. V tu chvíli do chalupy ale vrazili její bratři, 

kteří se ji vydali hledat. Když zjistili, že se jejich sestra přátelí s Žulovci, rozhodli 

se, že to překazí. Nejdříve hodili starého Žulovce do řeky Berounky a pak mladého 

svázali a odvlekli na hrad, kde ho zavřeli do vězení. Nebohou sestru zamkli v jejím 

pokoji. Tu noc jim karlštejnští havrani silně tloukli do oken, a tak se purkrabí 

rozhodl, že je nazítří nechá postřílet. 

Ráno na Karlštejn přijel sám pan ženich. Jeden z bratrů došel pro sestru, aby 

hraběte šla přivítat, ona to ale odmítla. A tak jí bylo dáno ultimátum, pokud nepřijde, 

mladý Žulovec zemře. Křišťanka se tedy převlékla a přišla za nimi. Tam ale všechny 

šokovala tím, když oznámila, že si hraběte nevezme, protože ženicha už má, a toho 

jí zavřeli do vězení. To jejího otce rozzuřilo a mladého Žulovce okamžitě nechal 

popravit. Byl si jist tím, že dcera už odmlouvat nebude, a tak spolu se syny 

a hrabětem začali slavit zasnoubení. Když už byli pořádně opilí, přišla na řadu 

pomsta havranů, kterým ráno nechal purkrabí zabít mláďata. Vrhli se na opilce 

a vyklovali jim ve spánku oči. Ráno byl z nádvoří slyšet hluk. Když se totiž všichni 

čtyři opilci probudili, dostali strach, že je někdo přepadl. Vůbec si neuvědomili, že 

nevidí, začali tasit meče a navzájem se povraždili. Nešťastnou Křišťanku nalezl 

na nádvoří u popraveného Svatík, kamarád mladého Žulovce. Ujal se j í , po čase se 

vzali a narodilo se jim dítě. 

Pan David Boryně na Roztokách 

Pan Boryně byl tak neskutečně lakomý člověk, že peníze, které měl odvádět, 

bral od svých poddaných, aby je nemusel dát ze svého. A i když to z názvu vypadá, 

že povídka je o panu Boryněm, není tomu úplně tak. Je totiž hlavně o lásce dvou 

mladých lidí. 

Bělička byla dcera Mořinského, což byl jeden z manů na Karlštejně. Velmi 

milovala Hyncíka, který by pro svou dívku udělal všechno na světě. A to se mu 

právě stalo osudným. Jednou o posvícení měl Mořinský jít opět hlídat na hrad, ale 

byl už v náladě, a tak Bělička poprosila svého milého, aby tam šel místo něj. Hyncík 
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jí s radostí vyhověl. Tu noc šel ale sám pan purkrabí zkontrolovat hlídače a na tento 

podvod přišel. Protože byl Hyncík vnukem dudáka Rozhudy, který bral peníze 

bohatým a pak je rozhazoval na polích, aby si je chudí lidé posbírali, žádná z omluv 

mu neprošla a bylo rozhodnuto, že on i Mořinský budou popraveni. Jenže Mořinský 

díky svým známostem a díky tomu, že narychlo zaslíbil Běličku synovi pana 

Boryně, smrti unikl. Svatba se ale nakonec nekonala, Bělička žalem pro svého 

milého Hyncíka zemřela. Pan Boryně poté začal půjčovat peníze s tím, že za úroky 

se jeho jmění ještě navýší, ale kdepak. Při jednom přepočítávání svého jmění zjistil, 

že krachuje a zemřel. 

Pod Karlštejnem 

Václav Beneš Třebízský: Historické romány a povídky, svazek 6. Josef R. 

Vilímek, Praha 1954. 

Tato povídka je trochu složitější a zamotanější tím, kdo vlastně ke komu 

patří. Je vyprávěním o dceři převozníka Příbory. Bohunka byla velmi hezká dívka 

a se svým otcem bydlela v chalupě pod Karlštejnem. Když tatínek nemohl, 

převážela lidi místo něj. Jednou, bylo to zrovna na sv. Kateřinu roku 1378, převezla 

Bohunka Václava IV. a jeho družinu. Mladý král jí za odměnu hodil dukát. Když ho 

ale doma ukázala otci, ten jí řekl, že dukát Václava IV. přináší neštěstí, a tak ho 
T "5 

raději schoval. 

O několik dní později se na hradě samy od sebe rozezněly zvony, nikdo 

netušil, co se stalo. Až ráno se lid dozvěděl, že zemřel císař Karel IV. Bohunka 

s tatínkem se rozhodli, že pojedou do Prahy na jeho pohřeb. Když tam večer 

dorazili, zašli do jedné krčmy. Příboroví se nelíbilo, že lidé tam hodují jak 

o nějakém posvícení, místo aby drželi smutek za Karla IV., vynadal j im a opilí 

měšťané se na něj vrhli. Pomohl mu „tajemný rytíř", který se tam náhle objevil. 

15. prosince se uskutečnil císařův pohřeb. Na něj přišel i bývalý kastelán a přítel 

Karla, pan Perchtold. Nikdo ho dlouho neviděl a z jeho příjezdu byli lidé v šoku. On 

se totiž kdysi zamiloval do Vlašky Justiny, chtěl se jí zmocnit, tehdy ji zachránil 

33 Viz. Pověsti hradu Karlštejna a jeho okolí - pověst Spanilá převoznice. 

35 



další králův oblíbenec, rytíř z Pozdně. Ten se s dívkou oženil a měli spolu tři děti. 

Perchtold využil situace, když rytíř z Pozdně byl pryč a jeho hrad přepadl. Justinu 

a její dvě děti zabil. Třetí děťátko, holčičku, se podařilo jednomu sluhovi zachránit 

a odejít s ní. Karel IV. za tento čin uvrhl na Perchtolda kletbu a vyhostil ho ze země. 

Rytíř z Pozdně byl nešťastný a poprosil sluhu, který mu dcerku zachránil, aby 

se o ní postaral a vychoval ji. 

Perchtold se tedy v době smrti císaře vrátil a po pohřbu odjel za Vilémem 

z Hanžburku, jehož sestru měl za ženu, aby ho nyní požádal o přístřeší. Mezitím si 

Václav IV. vzpomněl na Bohunku, chtěl si ji vzít k sobě na Karlštejn, a tak pro ni 

poslal svého rytíře Zbyňka z Hanžburku. Ten ale přišel s nepořízenou, protože 

Příbora ji nechtěl pustit. 

O několik dní později v noci zachránil Příbora tajemného muže, který spadl 

do řeky a málem se utopil. Ráno tento muž zmizel a nechal jim tam lísteček. Na něm 

bylo poděkování od rytíře z Pozdně. Příbora se na základě toho rozhodl, že Bohunce 

řekne pravdu o tom, že ona je tou zachráněnou dcerou rytíře z Pozdně. Společně se 

ho vydali hledat. V lese byli ale přepadeni a opět jim pomohl „tajemný rytíř". Byl 

jím Zbyněk z Hanžburku. Bohužel byl ale při boji zraněn a Bohunka byla unesena. 

Zbyněk slíbil Příboroví, že ji najde, protože se do ní zamiloval a chtěl by si ji vzít. 

To se ale Příboroví nelíbilo, protože věděl, že Zbyněk je synem Perchtolda. Nakonec 

ale svolil, slyšel, že Zbyněk je hodný po své matce. Zraněného Zbyňka zanechal 

Příbora u myslivcovy ženy, aby ho vyléčila a sám odjel za Václavem IV. s tím, že 

mu byla unesena dcera. Ve stejnou dobu tam dorazil i Vilém z Hanžburku, který už 

od Zbyňka věděl, že byl zraněn jedním mužem z družiny Václava. Vilém chtěl, aby 

byl dotyčný potrestán. Václav mu ale neuvěřil. 

Mezitím nemocného Zbyňka navštívil Perchtold a řekl mu, že on je jeho 

otcem. Ten tomu nechtěl věřit, rozčílil se, jeho stav se zhoršil a mladý muž umřel. 

Perchtold se také dozvěděl o unesené Bohunce. Ta byla zavřena v zadní části hradu 

Točník a celé dny plakala. O své unesené dceři se dozvěděl i rytíř z Pozdně a také se 

jí snažil hledat. Bohunka na hradě chřadla, Václava neustále proklínala, vyčítala mu, 

že ji unesl a neustále mu předhazovala, že ho lid nemá rád. Václav věděl, že má 

pravdu a nakonec Bohunku propustil. V lese ji našel Perchtold a zavedl ji 

k Příboroví, kde byl zrovna i rytíř z Pozdně. Muži se nakonec usmířili a Bohunka 

poté odešla k Magdalenitkám v Jeruzalémě. 
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Karlšteinský strážce 

Alois Dostál. Nakladatelství V. Kotrba, Praha 1909. 

Autorem další povídky je Alois Dostál, který napsal napínavý dějepisný 

obrázek z období vlády Karla IV. a nazval jej Karlšteinský strážce. Celý děj jeho 

příběhu se odehrává v prostorách hradu. 

Karlštejn hlídá dvaadvacet strážců, kteří se vždy po jedenácti střídají. Teď je 

na řadě družina Jana Věžského. Čeká se už jen na Adama Lhotu, který přijede 

na poslední chvíli a omlouvá se, že mu těžce onemocněla žena, proto se zdržel. 

Všichni to chápou a litují ho. Noční hlídku tráví Lhota s Mikulášem Kunešem 

a Oldřichem, který je tak trochu strašpytel. Nejdříve si povídají o svých synech, že 

by za pár let už mohli hlídat s nimi a potom si vyprávějí o loupežnících, kteří se zde 

v poslední době hodně objevují. Lhota se dozví, že momentálně nejnebezpečnějším 

lotrem je Jan Pancíř, s kterým kdysi doprovázel Karla IV. do Itálie. 

Ráno na hrad přijíždí Lhotův syn Václav, protože se mamince přitížilo. 

Lhota jen tak nemůže opustit službu, a tak se s ostatními dohodne, že tam místo něj 

zůstane Václav, než se vrátí. Unavený Václav, který byl celou noc na nohou, usíná. 

Probudí ho až troubení hlásného, který vítá přijíždějícího Karla IV. a arcibiskupa 

Arnošta. S královou družinou dorazí také nový purkrabí Vilém Dubský, který 

ve funkci střídá Karlova bratra Jana, markraběte moravského. 

Po prohlídce hradu si Karel zavolá Jana a chce, aby mu byli představeni 

karlštejnští strážci. Nikdo si v tu chvíli neuvědomí, že s nimi není Adam Lhota. 

Když dojde řada na Václava, Karel IV. se rozzlobí, jak takový mladíček může být 

strážcem. Ostatní mu vysvětlují, co se stalo a Karel Václavovi popřeje hodně štěstí 

při stráži. Blíží se noc a Václav spolu s Janem Věžským a Mikulášem Kunešem 

nastupují hlídku. Všichni trochu podřimují až na Václava, který nemůže usnout 

a hledí do krajiny. Náhle zahlédne u první hradby jakési mihotání, když se podívá 

pozorněji, uvidí několik mužů, jak se snaží dostat na Karlštejn. Okamžitě vzbudí 

ostatní a ti ho pošlou na strážnici. Tam se rozhodne, aby doběhl za hlásným, ať 

vyhlásí poplach. Strážci se snaží muže pochytat, ale marně, ti, jak zaslechnou 

poplašné troubení, utečou. Jen jednoho se podaří chytit. Toho ráno vyslýchá sám 

král a zjistí, že je z družiny Jana Pancíře. 

37 



Na hrad přijíždí Lhota, aby svého syna poslal domů, protože matce už je 

o něco lépe. Václava si ale zavolá král. Lhota jde spolu se synem za panovníkem, 

aby se mu osobně omluvil za svou nepřítomnost. Je překvapen, když zjistí, že 

synovou zásluhou byl Karlštejn uchráněn před loupežníky. Karel IV. Václava 

pochválí, dá mu odměnu a oba je pošle domů, aby se mohli starat o maminku, dokud 

nebude úplně zdráva. Král se na základě této události rozhodne nechat zvýšit hradby 

a Lhota Václavovi koupí výzbroj, aby s ním mohl hlídat na Karlštejně. 
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3.3 Historické romány 

Historické romány o Karlštejně jsou čtyři. Seřadila jsem je chronologicky 

podle událostí, kterými se zabývají. První pojednává o založení hradu a jmenuje se 

Karlštejn. Další dva, Karlův Tejn a Klíč ke Karlštejnu, jsou z období husitských 

válek, kdy byl hrad obléhán Pražany. Poslední se nazývá Krvavý Karlštejn, 

odehrává se v 16. století a vypráví o kruté karlštejnské paní purkrabí. 

Karlštejn 

Jan Slezák. A. B. Kohout, Praha 1948. 

Rozsáhlý historický román Karlštejn napsal Jan Slezák. Dílo pojednává 

hlavně o životě Karla IV. v letech 1347 až 1350. I když hrad v této knize nehraje tu 

nejdůležitější úlohu, autor se mu v úvodu a v několika kapitolách věnuje. A tím 

jakoby vysvětluje, proč dal románu tento název. Ukazuje nám, co pro Karla IV. jeho 

vysněný hrad znamenal. „Karlštejn, realisovaná pohádka středověkých rytířských 

skládání, mezi sedmi vrchy, Javorkou, Kněží horou, Plešivcem, Bučinou, 

Haknovcem a Haknovou, je skvost gotického stavitelství. Jak drahý je českému 

člověku tento výmluvný pomník velikého ducha krále Karla IV., který si dovedl 

nalézt idylicky tiché zákoutí k uskutečnění svých romantických snů o svatém Graalu 

a o tajemné hoře Montsalvagi a vytvořit posvátné prostředí pro to, co pokládal 

ze nej cennější poklady své doby - pro korunu svatováclavskou a říšské korunovační 

klenoty, zvláště pak pro velikou sbírku ostatků svatých, které zbožně sbíral jako 

matka Eliška Přemyslovna i její sokyně Eliška-Rejčka, vdova po dvou českých 

králích! Karlštejn mu byl útulkem pro chvíle odpočinku, jež trávil v zbožném 

rozjímání pod záštitou světice Kateřiny mučednice, kterou si oblíbil a vřele ctil 

pro mystický vztah k význačným událostem svého rušného, dobrodružného života. 

Karlštejn, zbavený dnes skvostů, kterými jej Karel ozdobil, mluví aspoň mohutností 

kamenných stěn a mystickým šerem pohádkových kaplí k duši českého člověka, 

který sem vstupuje s úctou k památce otce vlasti. Karlštejn je jediná monumentální 
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stavba, kterou dopřál osud Karlovi dokončit v plné kráse a lesku. V něm žije duch 

našeho velikého panovníka a bude žít, dokud budou stát jeho mohutné zdi."34 

V úvodu románu se setkáváme s Tomášem ze Štítného, s Janem ze Středy 

a Bohuslavem, žákem mistra Matyáše z Arrasu. Těžce nemocný Matyáš z Arrasu 

tuší, že už na světě dlouho nebude, a tak přemýšlí, který z jeho žáků by mohl být 

jeho nástupcem. Když Bohuslav vytesá svou dívku Katuši do kamene, je 

rozhodnuto, protože toto dílo mistra velmi zaujme. Poté Matyáš odjíždí s Karlem 

IV. na lov, kde mu král vypráví o svém velkém přání postavit hrad. „Dojeli k řece 

Mži proti nepatrné vsi Poučníku. Mezi dvěma lesnatými vrchy se jim objevila skála 

a za ní ještě pět vršků, zarostlých starým lesem, mezi nimiž protékal čistý 

potůček."35 A to když mistr uvidí, zvolá ke králi. „Monseigneur, vidím hrad - vidím 

váš Montsalvagi na této skále - kterou obklopují lesnaté vrchy!"36 Tento nápad se 

Karlovi velice zalíbí a Matyáš s Bohuslavem začnou pracovat na náčrtech hradu. 

Mistr má ale strach, aby se Bohuslav nepřestal věnovat své práci, protože stále více 

času tráví s Katuší. A tak ji nechá zhypnotizovat, aby na svého milého zapomněla 

a provdá ji. Mezitím Karel IV. zakládá Nové Město a později i univerzitu. Dělníci 

dokončují práce na skále, kterou upravují ke stavbě. „Skála je již vylámána," 

vykládal mistr Matyáš, „základy jsou vyměřeny, jímky pro ně zvětší části 

vykopány. Nerovnost místa poslouží k zřízení nedobytných opevnění. Na půlnoční 

straně na nejvyšším místě skály bude stát mohutná věž, která bude mít vlastní 

opevnění, v ní bude kaple svatého Kříže, jak si přeje monseigneur, bude obklopena 

hradbami, které budou mít obranné věže ve čtyřech rozích, zdi této svatyně budou 

nerozborné. Na polední stranu od hlavní věže bude nádvoří neméně pevné, v něm 

bude kostel de Notre Dame Sainte Marie, od něho půjde dřevěný most do hlavní 

věže. Na poledne od kostela navrhuji císařský palác. Nádvoří bude stejně silně 

opevněno a bude mít bránu do předhradí, v němž navrhuji purkrabský dům."37 

Bohuslavova práce je znovu ohrožena, když Katuše pomalu procitá a dovídá 

se, že je vdaná. Chce se pomstít, ale lékař ji přemluví, aby Bohuslava nechala 

na pokoji. 10. června roku 1348 je položen základní kámen Karlštejna. Této velké 

slávy se účastní i Karlova žena Blanka, které není dobře. Svou nevolnost tají, 

protože nechce svému muži kazit radost. Počátkem srpna umírá na souchotiny... 

34 Cit. dle: J. Slezák, Karlštejn, s. 9. 
35 Cit. dle: J. Slezák, Karlštejn, s. 143. 
36 Cit. dle: J. Slezák, Karlštejn, s. 144. 
37 Cit. dle: J. Slezák, Karlštejn, s. 163. 
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Život ale plyne dál a v březnu roku 1349 se Karel podruhé žení, jeho nevěstou je 

Anna Falcká. Král ale není tak šťastný, jak by si přál. I přesto, že čeká s Annou dítě, 

nemůže zapomenout na Blanku a jedinou jeho radostí je Karlštejn, který roste do své 

krásy. V lednu roku 1350 se Karlovi a jeho ženě narodí syn Václav. Porod je těžký, 

naštěstí vše ale dobře dopadne a Karel opět prožívá veselé dny. 9. dubna král nechá 

vystavit korunovační klenoty a ostatky svatých. Do Prahy se na ně přijede podívat 

mnoho lidí z celých Čech... Bohužel ale tato slavnost končí smutně, s lidmi přichází 

i mor a mnoho jich umírá. Karel si to vyčítá, snaží se uchránit ženu a dítě a posílá je 

na hrad Žebrák... 

Karlův Tejn 

Karel Hynek Mácha. In: Obrázky ze života mého a jiné povídky. Otto, Praha 1919. 

Obléhání Karlštejna v roce 1422 si jako hlavní téma pro svůj román Karlův 

Tejn vybral Karel Hynek Mácha. Karlův Tejn měl být součástí zamýšleného 

čtyřdílného cyklu Kat. Mácha ale dokončil pouze první díl, a to Křivoklát. V něm 

autor líčí osudy krále Václava IV. jako zajatce českých odbojných pánů 

na Křivoklátě, jeho osvobození a návrat do Prahy. K ostatním částem z cyklu 

vytvořil alespoň náčrtky, o čem budou romány pojednávat. 

Kromě plánu ke Karlovu Tejnu se ještě zachovalo několik zlomků z první 

části. V ní hlavní hrdina Viasil vyráží ke Karlštejnu na pomoc Pražanům, kteří chtějí 

za krále Korybuta, litevského knížete. Na cestě se setkává s jakýmsi starcem - katem 

a odjíždějí spolu k Zbraslavi navštívit hrob Václava IV. V dalším zlomku se už 

Viasil účastní obléhání Karlova Tejna. Seznamujeme se zde také svrchním 

velitelem Pražanů Hedvíkem a dívkou Johannou, která brání hrad. Hedvik kdysi 

miloval její matku, ale když ho odmítla, zabil ji a nyní se chce utkat se samotnou 

Johannou. Ta se zamiluje do Viasila a vyzná mu lásku, on se jí ale přizná, že miluje 

jinou dívku. Nešťastná Johanna své sokyni slibuje smrt a Viasila sleduje. Viasil totiž 

ve volných chvílích chodí k jednomu klášteru u Berounky a tajně svou milou 

Bohdánu pozoruje. Jednou se odváží přiblížit až tak blízko, že uslyší Bohdanino 

vyznání lásky k němu. Když ale na ni zavolá, Bohdánu náhle zasáhne šíp, který 
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vystřelí schovaná Johanna. Bohdána si myslí, že to byl ale Viasil... Zraněnou ji 

najdou sestry. V poslední dochované části se Hedvik dostane na Karlštejn a napadne 

Johannu. Ta ho ale v souboji přemůže, nechá ho svázat a poté ho dá pověsit 

ze střechy věže... Zde děj končí. Z plánu se ale dovídáme, že ve zbytku románu by 

měl Hedvik i Bohdána zemřít, Viasil utéci a posléze se vrátit a v závěru by on 

i Johanna také zemřeli... Více podrobností už se ale bohužel nedozvíme. 

Klíč ke Karlštejnu 

Antonín Winter. Naše vojsko, Praha 1992. 

Dalším spisovatelem, který děj své historické prózy situoval na Karlštejn, byl 

Antonín Winter. Vybral si stejně jako K. H. Mácha obléhání hradu polsko-

litevskými vojsky v roce 1422. Winter se nechal inspirovat historickými 

skutečnostmi, přidržoval se poznatků o době, v níž se děj odehrává, i o samotném 

obléhání Karlštejna. Podařilo se mu, že se děj románu i většina jeho postav kryje 

s tím, co je nám známo z pramenů a odborné literatury. Velmi citlivě rozvinul kusé 

pramenné zprávy a příběhy. Obléhání Karlštejna, který v kapli sv. Kříže ochraňoval 

říšské korunovační klenoty, se stalo nejdůležitější událostí čtvrtého roku husitské éry 

a jednou z nej větších vojenských akcí celé revoluce. 

Wintrovo dílo „není pouze zajímavě psaným dílem s nezbytnými zápletkami 

a vykonstruovanými příběhy na pozadí historických skutečností, ale svým 

vnímavým a pozorným přístupem k pramenům a schopností navodit atmosféru 

prostředí i mentalitu lidí dávno minulé doby obohacuje historické povědomí čtenáře. 
38 A v tom je jeho přednost." 

Píše se květen roku 1422, purkrabí Karlštejna Tluksa právě slaví své 

čtyřicáté narozeniny, když na hrad přijíždí rytíř z Lestkova s družinou, aby mu 

předal důležité poselství. V něm král Zikmund píše: „Došly mi zprávy z dobrého 

pramene, že pražští kacíři hodlají s jarem vytrhnout proti Karlštejnu. Posílám ti 

proto svého věrného služebníka rytíře Jana z Lestkova, seděním na Valdece, aby ti 

38 Cit. dle: A. Winter, Klíč ke Karlštejnu, s. 346. 
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jako vrchní hejtman pomáhal při jeho obraně."39 Po přečtení tohoto listu si spolu oba 

muži sednou, aby se poradili, co budou dělat. Spočítají, že mají k dispozici dvě stě 

padesát mužů, což rytíře trochu uklidní do doby, než mu Tluksa naznačí, že 

Karlštejn není nedobytným, za který je pokládán, ale nic konkrétního mu nechce 

říci. 

Další den purkrabí o obležení informuje své poddané a ujišťuje je, že 

Karlštejn vydrží, že spíš půjde jen o pokus, aby vyhladověli a pak se vzdali. O chvíli 

později přichází posel z hlídky, že Pražané už jsou u Berounky a sedláci chtějí raději 

utéci než by šli bojovat na hrad. Rytíř zLestkova okamžitě posílá dopis 

Zikmundovi, že potřebují pomoc. V té době se husitský kněz Cyril usidluje 

ve vesnici Mořině, kde se seznamuje s Annou, jejím synem Jankem a jejím 

dědečkem Chromcem - Kozínožkou. Jen Jankův otec zde není, protože odešel bránit 

hrad. Pražané Mořinu obsadí a s místními lidmi se sžijí. Cyril touží po dobytí 

Karlštejna, a když objeví ve vsi staré hradby, tuší, že tento hrad má své tajemství, 

které když odhalí, mu pomůže ke splnění jeho snu. A tak se rozhodne na vlastní 

pěst, že na to přijde. Vyptává se obyvatel, ale ti nic nevědí a odkážou ho 

na Kozínožku, který kdysi na hradě pracoval. Ten mu ale nechce nic říci a pošle ho 

za Bartolomějem kolářem. Ten ho ujistí v tom, že Chromec toho ví nejvíce, ale asi si 

vzhledem k jeho stáří to už nepamatuje. 

Pražané a polsko-litevské vojsko čekají na Zikmunda Korybutoviče, kterého 

chtějí na český trůn. Po jeho příjezdu se vojska rozhodnou, že na Karlštejn zaútočí 

a vymýšlí taktiku, která by mohla být účinná. Cyril mezitím navštěvuje Kozínožku 

a sbližuje se s Annou, která se mu velice líbí. 

Husité se nakonec rozhodnou sestavit obléhací věž, s kterou chtějí 

na Karlštejn zaútočit. Mořinští jim se stavbou pomáhají. A brzy se chystá první útok. 

6. července 1422, sedm let po smrti Jana Husa, se Korybut rozhodne, že s vojsky 

zaútočí na hrad. Jenže Jan z Lestkova každou noc z Karlštejna spouští špehy, kteří 

mu spolehlivě donesou všechny informace o obléhací věži... Na Kněží hoře se usadí 

Češi, kteří mají s plánovanou akcí začít a poté dát znamení Korybutovi a jeho 

vojskům. Jenomže přepadení hradu se nekoná, Lestkovi lidé jsou připraveni útok 

odrazit, a to se jim také podaří. Takže znamení, které Korybut zahlédne, je černá 

vlajka, která znamená krach. To se mu ale nechce věřit a považuje to za omyl, 

38 Cit. dle: A. Winter, Klíč ke Karlštejnu, s. 346. 
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ba dokonce že ho Češi chtějí podvést a rozhodne se přesto zahájit útok. Ale i on je 

neúspěšný a vojáci, kteří přežijí, se musí stáhnout. 

Husité se však nevzdávají a vrchní velitel Čechů Hašek z Valdštejna 

přemýšlí, jak jinak hrad dobudou. Uvědomí si, že jejich jedinou nadějí je, když 

karlštejnským otráví studnu. „A zajisté nikoli jedem, jež kdosi odvážný vlije v noci 

do studny, jak by si takový Korybut představoval, ale úpornou, těžkopádnou 

střelbou. Ta nejprve rozbije střechu nad studní a pak dovnitř vmete Haškovo 

překvapení: soudek s tím nejhorším svinstvem, jaké seženou."40 

Tento plán zezačátku Haškovi vychází. Jakmile se první soudky ocitnou 

v blízkosti studny, uvědomí si překvapený rytíř z Lestkova, o co Husitům jde, a že 

pokud by se jim podařilo jeden jediný sud dostat do studny, Karlštejn by byl 

vyřízen. Tesaři mají za úkol vytvořit poklop na studnu znejlepšího dřeva a dát 

na něj písek, který bude nárazy tlumit. Než je ale poklop hotov, Pražanům se podaří 

střechu nad studnou kamenem zničit a cesta pro smradlavé bečky je volná. V tu 

chvíli ale udělá pan Hašek osudnou chybu. Vzhledem k tomu, že se šeří, rozhodne 

se, že bude ve střelbě a metání pokračovat další den. Cestou zpátky ho napadne, že 

to možná měli dokončit ještě večer. Pak nad tím ale mávne rukou, protože si řekne, 

že si karlštejnští naberou jen vodu a s tou jistě dlouho nevystačí. Ráno ale při metání 

zjistí, že studna je zakryta a je sám na sebe naštvaný. Napíše Lestkovi, aby 

kapitulovali, protože jinak bude na hrad neustále házet sudy, dokud se všichni 

neotráví smradem. To karlštejnští samozřejmě odmítnou. 

Cyril, který tráví mnoho času s Annou, se jí svěří se svým přáním. Anna mu 

řekne, že si myslí, že její dědeček o tajemství Karlštejna určitě něco ví a Cyril se 

rozhodne, že se Kozínožky pokusí znovu zeptat. Po dlouhém přemlouvání se 

Chromec rozpovídá. Když byl mladý, byl vybrán spolu s dalšími třemi chlapci, aby 

vyzdobili hrad. Místo výzdoby ale byli spuštěni do štoly, kde měli kopat, ale 

nevěděli proč. Byla to pro ně záhada. Mysleli si, že dělají únikovou chodbu. Kolem 

nich samotných se ale začaly dít divné věci, v pokoji byli zamykáni a jeden z nich 

posléze utekl. Nalezen byl mrtvý. Kozínožka byl o několik dní později vážně 

zraněn, když na něj spadl balvan. O osudu svých dvou kamarádů se dozvěděl 

z vyprávění. Prý práci dokončili, a když se vraceli do Prahy s penězi, byli přepadeni 

a zabiti. Tehdejší purkrabí pan z Bítova mu nabídl, že by mohl pomoci umělcům 

38 Cit. dle: A. Winter, Klíč ke Karlštejnu, s. 346. 
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s výzdobou. O tom, že ale stavěl studnu nebo spíše nádrž, se dozvěděl později 

od jejich mistra Matěje, který se pak oběsil. „To, že karlštejnská studna nemá 

pramen, je tajemství, s kterým hrad stojí a padá."41 A proto všichni, kteří toto 

tajemství znali, museli zemřít, Kozínožka měl ale štěstí. Když Karlovi IV. zemřela 

žena, rozhodl se Chromce navštívit. Po jejich rozhovoru a slibu, že nikdy Kozínožka 

o studni nikomu neřekne, ho král nechal žít. 

V době, kdy Chromec vypravuje svůj příběh Cyrilovi, se Tluksa rozhodne 

oženit s dívkou Evkou. Tohoto využije Jan z Lestkova, nejdříve než svatbu povolí, 

mu musí purkrabí prozradit, proč je hrad nedobytný. A tedy i on se dozví o hradní 

nádrži. „Voda do ní teče z Mořinského potoka. Proto teď ubývá a nestojí za nic. Noc 

před obležením jsem byl nádrž naplnit. Není to těžké, když víš, který kámen máš 

zvednout. Ale kdyby to věděli kacíři, mohli nás otrávit hned první den."42 Rytíř 

z Lestkova se rozhodne tohoto sňatku využít ještě jinak. Pošle Korybutovi žádost, 

aby v tento slavný den bylo příměří. Ten mu vyhoví, ale svatbu a vše, co se děje 

na hradě z dálky pozoruje. Večer k němu dorazí poslové z hradu, kteří mu přinesou 

koš s jídlem z hostiny. Korybutovi dojde, že to je jen finta, aby si mysleli, že jídla 

mají na hradě dost. A o to více chce Karlštejn dobýt a začne v novém výcviku 

vojáků. 

Janek tuší, že Anna má ráda Cyrila a na otce už zapomněla. Jeho velkým 

přáním je být s tátou, a to se mu na krátkou chvíli splní. Jednou ráno se s ním potká 

na pastvě a domluví se spolu, že ho v noci otec odvede s sebou na hrad. Anna večer 

tajně odejde za Cyrilem a mezitím její synek umírá, když ho zastřelí hlídka. Anna si 

uvědomuje, že kdyby s ním v noci zůstala doma, mohl žít. 

Nastává podzim a neustále prší, Korybutovy útoky na Karlštejn jsou marné 

a vojsko se mu pomalu rozutíkává. Mezi Janem z Lestkova a panem Haškem je 

nakonec uzavřeno na rok příměří. Rytíř ale tuší, že obložení znovu nebude obnoveno 

a jeho předtucha se mu vyplní. Anna s Cyrilem po smrti Chromce z Mořiny odchází. 

Sám autor o tomto námětu napsal: „Tajemství karlštejnské studny zůstává 

zachováno na dlouhá staletí. Vlastně až dodnes. Kdo z nás do ní nelil hrníčkem 

vodu, aby se přesvědčil o její hloubce? A nikdo mu neprozradil, že tam dole chybí 

pramen, tedy to, co dělá studnu studnou, že kapky padají do obrovské jímky, do níž 

41 Cit. dle: A. Winter, Klíč ke Karlštejnu, s. 279. 
42 Cit. dle: A. Winter, Klíč ke Karlštejnu, s. 276. 
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se voda přiváděla z Mořinského potoka. Jen v odborných monografiích najdete o té 

skutečnosti skoupé zmínky, jako by dnešní historikové chránili její tajemství. Snad 

jsem první, kdo to prozrazuje tak otevřeně. Já ovšem císaři nic neslíbil." 43 

Krvavý Karlštejn 

František Lev. SinCon, Praha 2005. 

Krvavý Karlštejn s podtitulem Hrůzný příběh české čachtické paní z roku 

1535 za vlády Ferdinanda I. (1526-1564) napsal František Lev. Jeho dílo je částečná 

fikce, založená na krátké novinové zprávě, kterou si autor zapůjčil u nynějšího 

kastelána hradu. 

Čtrnáctiletá Kateřina z Komárova jede na lov. Ve vedlejším panství zahlédne 

koloucha a vydá se za ním, když ho dohoní a zbije, ochutná jeho krev. V tu chvíli se 

vedle ní objeví mladý muž, chce ji potrestat, protože si myslí, že je to chlapec. Když 

ale zjistí, že je to dívka, Kateřinu znásilní. Kateřina je od té doby nemocná, léky 

nezabírají, až teprve lektvary od jakési čarodějnice. Kateřina se uzdraví, ale je 

jakoby vyměněná, jejím snem je pomsta a jen pro ni žije. 

Z Kateřiny jde strach, a když zaviní smrt chůvy, otec se rozhodne ji provdat. Jejím 

mužem se stane Václav Bechyně z Lažan, který je velkým oblíbencem císaře. Ten 

pánu z Lažan svěřuje hrad Karlštejn a tím se z Kateřiny stává paní purkrabí. V té 

době je v Praze z kláštera vyhozen skřet Johanes, který se zabývá lektvary. Dokonce 

potají pro jednoho muže vyrobí jed, a když dostane peníze, okamžitě z Prahy utíká. 

V lese nedaleko Karlštejna zahlédne chycenou srnu a vedle ní choulícího se malého 

smečka, kterého zabije. To ale uvidí myslivec, přivede skřeta před paní purkrabí, 

aby ho potrestala. Ta když ale zjistí, že se Johanes vyzná v čárech, nechá ho, a skřet 

se dokonce stává jejím rádcem. Pan Bechyně čím dál tím častěji tráví čas u císaře 

a Karlštejn začíná zcela ovládat Kateřina. Její pomsta může začít... 

První na řadu přijde služebná Běta, která je konkubínou Kateřinina manžela. 

Johanes nejdříve Bětu znásilní, Kateřina ji poté zmrská a v mučírně z ní strhá kůži. 

Po strážci chce, aby její tělo hodil sviním, ten to odmítne a paní purkrabí ho 

38 Cit. dle: A. Winter, Klíč ke Karlštejnu, s. 346. 
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probodne. Oba mrtvé mají uklidit čeledíni. Když to udělají, opijí se. Jeden z nich, 

Matěj, se jako jediný odváží vykřiknout to, co všichni tuší, že vrahem je paní 

purkrabí. Ta to samozřejmě tak nenechá a zabije Matěje v lese. Lidé z hradu 

i v podhradí mají strach, co bude dál. Čeledín Jakub se proto na radu jednoho 

hospodáře vydává pro pomoc. Když se dozví o divných věcech arcibiskup, posílá 

na Karlštejn děkana a kronikáře Václava Hájka z Libočan. Poddaní jsou šťastní, 

naopak paní purkrabí a Johanes se velmi zlobí. A tak se jejich cílem stává zbavení se 

děkana. Johanes provokativně chodí na mše. Na hrad přijíždí pan Bechyně, Kateřina 

mu vypráví o Bětě a její smrti. Vysvětluje mu, že jí musela zabít, protože mu byla 

nevěrná. Pan purkrabí je nevrlý a hned při prvním setkání se pohádá s děkanem, což 

se náramně hodí Kateřině. Aby nešvár mezi manželem a farářem co nejdéle udržela, 

sežene muži novou milenku, mlynářovic Dorotku. Ta ale vůbec netuší, co s ní má 

paní purkrabí v plánu. Dorotce to prozradí služebná Kateřiny, Háta. Zaslechne to ale 

také Johanes a vše své paní řekne. Ta večer Hátu umlátí k smrti a hodí ji do příkopu. 

Dorotka Hátu hledá, ale marně. A tak se běží vyzpovídat panu kaplanovi. Ten jí 

řekne, aby ho o všem, co zaslechne, informovala. 

I pan purkrabí začíná něco podivného tušit a chystá se odjet. Předtím se ale přeci jen 

usmíří s farářem, protože chce, aby mu pomohl. Tuší, že Kateřina si na Dorotku dělá 

zálusk, protože jí vadí, že se do ní zamiloval. Dohodne se tedy s děkanem, že až 

odjede, snad se povyk kolem Dorotky uklidní a kaplan ji za panem Bechyně potají 

pošle... Jenže Johanes má na Dorotku chuť, a tak ji neustále paní purkrabí 

připomíná. Tu to ještě více rozezlí a připravuje Dorotčinu smrt. Veškerému 

služebnictvu dá volno, stráž opije a nebohou Dorotku toho večera zabije a rozřeže. 

Děkanovi je divné, že na hradě je ticho, v kuchyni potká náhodou kuchtíka, který 

mu poví, že dnes mají volno. Kaplanovi vše začíná docházet a běží za Dorotkou, tu 

nachází v pokoji mrtvou a vedle ní skřeta, který uklízí spoušť, kterou po sobě 

Kateřina zanechala. 

Čas jde ale dál... Jednou do mlýna přichází mladý muž, který má za úkol sehnat 

rodiče, kterým se nevrátily děti ze služby na Karlštejně. Pan děkan totiž potřebuje 

další svědectví o nezvěstných, porval se do krve s Kateřinou a nyní se chystá soud, 

v němž bude paní purkrabí obviněna. 

Krvavá karlštejnská paní purkrabí, která má na svědomí desítku lidských životů, je 

v lednu 1534 odsouzena k veřejné popravě. Její manžel jí ale u císaře vydobude jiný 
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trest, a tak je Kateřina dána do hladomorny. Václav Bechyně z Lažan pak ještě 

uplatí žalářníka, aby svou ženu mohl potají pohřbít. 
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3.4 Novely 

Karlštejnské vigilie 

František Kubka. Československý spisovatel, Praha 1971. 

Novelistickým dílem o hradě Karlštejně jsou Karlštejnské vigilie Františka 

Kubky. Kniha vznikla po Kubkově návratu z berlínského vězení, v létě 1943. 

Poprvé vyšla v roce 1944 a je věnována památce jeho otce, který zemřel na jaře roku 

1943. Roku 1969 byla natočena historická komedie Slasti otce vlasti právě 

na motivy této knihy. 

Karlštejnské vigilie se skládají z jednadvaceti novel, které vyrůstají 

ze společného základu jedné rámcové novely. Děj knihy se odehrává 

před Letnicemi44 roku 1371, kdy hlavní hrdina Karel IV. se po těžké otravě jede léčit 

na svůj hrad Karlštejn. Tam už na něj čekají jeho přátelé - rytíř Bušek z Velhartic, 

karlštejnský kanovník Ješek z Janovic a mistr lékařské fakulty Vítek z Choltic, aby 

mu vrátili zdraví a chuť do života. 

Ve společnosti těchto svých nejbližších přátel zde prožije týden. Každý večer 

si tito čtyři muži zpříjemňují posezením u vína a vyprávějí si vždy tři příběhy. Jsou 

to příhody, které v té době byly ve světě známé a oblíbené, některé jsou i z jejich 

života. 

Příběhy, které vypravuje Karel IV. 

Blanka 

Toto vyprávění je o Karlově první manželce Blance. Ta byla za krále 

provdána ve svých sedmi letech, velmi ho milovala, porodila mu dvě dcery, ale 

nebyla tak šťastná, jak by si přála. Od svého milovaného chotě byla neustále 

odlučována, a tak chřadla, zemřela velmi mladá s největší pravděpodobností 

na černou smrt, která tehdy českou zemi postihla. „Jsou různé ženy na zemi. A různě 

milují. Blančí milovala svým zvláštním, bolestným způsobem. Byla jako jmelí, které 

44 Letnice či Svatodušní svátky - křesťanský svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů 
po Nanebevstoupení Páně. 
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hyne, když mu vezmou strom, kolem kterého se ovíjí. A strom této bledé rostliny 

byl králem."45 

Blaženka 

Vzpomínání Karla IV. na dívku Blaženku, která byla dcerou křivoklátského 

purkrabího. Sedmiletý kralevic k ní zahořel dětskou láskou v době, kdy byl 

na Křivoklátě vězněn svým otcem. 

Dina 

Příběh nám vypráví opět Karel IV. a najdeme jej i v jeho Vita Caroli. Císař 

v něm vzpomíná na příhodu, která se mu stala v Lucce, kde se účastnil jedné svatby. 

Večer se tam v zahradě na něj vrhla milostnice Dina. Kralevic jí tehdy podlehl, tu 

noc ale měl ještě sen, ve kterém ho anděl Páně varoval před neřestným životem. 

Neznámá 

O noci, kterou prožil raněný Karel IV. po bitvě u Kresčaku. Král měl 

horečku a zdál se mu sen o jedné dívce. Ráno zjistil, že to nebyl jen sen, ale 

skutečnost. Před domem totiž potkal dívku, s kterou strávil noc. Měla totiž na ruce 

řetěz, který jí sám daroval. „A odešla několik kroků. Pak zdvihla levou ruku. Rukáv 

se jí shrnul. Uviděl jsem na této ruce svůj zlatý řetěz. Tedy to přece jen nebyl 

horečný sen."46 

Anna Svídnická 

Příběh o Anně Svídnické a cestovateli Marignolovi, který měl sepsat dějiny 

Čech. Královna se mu velmi zalíbila a dvořil sejí . To samozřejmě neuniklo Karlovi, 

a tak zařídil, aby cestovateli bylo dáno kalábrijské biskupství. Marignola odjel 

a s Annou se už nikdy neuviděl. Anna z toho byla smutná. „Když se královna 

45 Cit. dle: F. Kubka, Karlštejnské vigilie, s. 172. 
46 Cit. dle: F. Kubka, Karlštejnské vigilie, s. 142. 
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vyplakala, přišel zas úsměv na její čistou, cizokrajnou tvář, kterou jsem miloval. 

Těšila se na cestu do Říma a na císařskou korunu."47 

Novely, vyprávěné Buškem z Velhartic 

Paola 

Příběh se odehrál v roce 1355, když jel král Karel ke své římské korunovaci. 

V městě Pise se proti Karlovi spikli bratři Gambacortiové, kteří chtěli, aby zde český 

král uhořel. Vše ale vyzradila dcera jednoho z bratrů, Paola. Velmi milovala českého 

pána Viléma Vaneckého z Jemnický, kterému o nekalých úmyslech otce a strýce 

řekla. Bratři Gambacortiové byli popraveni a z jejich rodu zbyl pouze šestnáctiletý 

Pietro, který jim slíbil, že jejich smrt pomstí a Paolu otráví. To se mu také povedlo. 

Její milenec Vilém se vrátil na svůj hrad na Moravě a přikázal, aby se všechny dívky 

narozené téhož roku jmenovaly Pavla na památku této odvážné ženy. 

Apollina 

Apollina byla manželkou vinaře Kryštofa Ramuse-Laurenta. Při jedné 

návštěvě se do ní zamiloval český pán Jan Řebřík z Choustníka a odvezl si ji k sobě 

do Čech. Protože Apollina byla vdaná, nechali se tajně oddat ve Freiburgu. 

Po svatbě se jim narodila dcera Jana. Apollina si náhle začala uvědomovat, co 

způsobila, když v Burgundsku nechala svého malého synka a rozhodla se, že se tam 

vrátí. Ramus-Laurent ji ale nechal vybičovat z města, dcerku jí vzaly jeptišky, a tak 

nešťastná Apollina odešla opět do Freiburgu. Chtěla zde požádat kněze o pomoc, ten 

ji ale poslal k soudcům, kteří ji odsoudili. Třetího dne byla sťata mečem 

za cizoložství a bigamii. 

Olga 

Příběh o panu Zbyňku zTřebovle, který se posmíval čárům kouzelníka 

Scarabea, který byl hostem Karla IV. a bavil samotného krále a jeho blízké. 

47 Cit. dle: F. Kubka, Karlštejnské vigilie, s. 202. 
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„Všichni se smáli, všichni se obdivovali florentskému kouzelníkovi, jen mladý pan 

Zbyněk z Třebovle se posupně uškleboval, právě, že všechno je jen mámení očí 

a kouzla nejsou kouzly, nýbrž vtělenou lží."48 Scarabeo mu za posměch připravil 

takový osud, že Zbyněk byl rád, když se po dlouhé cestě plné nebezpečí konečně 

opět vrátil do vlasti, a to i bez Olgy, kterou si na své pouti vzal. 

Inéz 

O lásce českého písaře Diviše z Pětiřečic a dívky Inéz, neteře kardinála de la 

Roccy, v době moru. Kardinál o jejich lásce netušil. Inéz se mu o jejich vztahu bála 

říci, aby se nenazlobil, věděla, že ji strýc zbožňuje, a tím by ho ranila. Proto raději 

potají s Divišem utekla, cestou ale onemocněla morem. A tak poslala svého milého 

ke strýci, aby mu řekl, že jeho neteř umírá. Kardinál za ní přijel a oddal je. Inéz se 

pak jako zázrakem uzdravila. 

Dora 

Tajemný příběh o krčmářce Doře a studentovi Jaroslavovi, který tuto krásnou 

ženu velmi miloval. Ze žárlivosti zabil jednoho z jejich milenců a poté se sám utopil. 

Toho večera se ale pro svou lásku utopenec ještě vrátil. Vyzval Doru k tanci 

a odtančili spolu až k zamrzlé Vltavě. Tam, uprostřed řeky, Jaroslav zadupal na led, 

ten praskl a oba se propadli pod hladinu. 

Bianca 

Další vyprávění je o dívce Biance. Tuto krásnou Římanku si vzal za ženu 

králův posel v Pise pan Oldřich z Vratu a odvezl si ji s sebou do Čech, kde se jim 

narodili dva synové. V té době sem přijel i známý básník Francesco Petrarca, který 

u této rodiny trávil hodně času. Do krásné Biancy se zamiloval a chtěl, aby s ním 

odjela. Biance byl velmi sympatický, ale zůstala věrná svému muži a poprosila ho, 

aby Petrarcu požádal, aby už jejich dům nenaštěvoval. Oldřich z Vratu vše pochopil 

a svou ženu ještě více miloval. 

47 Cit. dle: F. Kubka, Karlštejnské vigilie, s. 202. 
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Monika 

Monika byla překrásná dívka, které byla ale její krása prokletím. Muži po ní 

toužili, každý ji chtěl a hned několik se jí pokusilo znásilnit. Ona se jim ale vždy 

ubránila, a dokonce některým způsobila i smrt. Například jeden ze služebníků 

zemřel při zápase s Monikou, když vypadl z okna. Vše ale zůstalo dívčiným 

tajemstvím, Monika se zanedlouho vdala zanavarského krále Thibauta. Oba byli 

spolu moc šťastní ale ne nadlouho. Moniku trápilo, co se kdysi stalo, a tak si 

usmyslila, že se vyzpovídá knězi. Když ale i on se na ni začal sápat a zastavila ho až 

její dýka, rozhodla se, že si zohaví tvář. Když uviděl její jizvu manžel, okamžitě 

od ní odešel. Od té doby žila Monika sama v počestnosti a lidé o ní mluvili jako 

o blahoslavené. 

Příběhy od mistra Vítka 

Alena 

Plátnéř Tomáš měl velmi krásnou a mladou ženu Alenu, na kterou velmi 

žárlil. A proto když odjížděl pryč, rozhodl se, že ji nechá hlídat. A to hned samým 

ďáblem. Pokud ji čert uhlídá, odnese si poté Tomáše, když ji neuhlídá, bude Tomáš 

spasen. Alena byla ale velmi chytrá a pekelníka svedla. Když se to Tomáš dozvěděl, 

chtěl ji za to probodnout. Alena ho ale přesvědčila, že to udělala jen a jen kvůli 

němu, aby byla jeho duše spasena. Naivní manžel jí uvěřil. 

Magdalény 

Do města Domažlic dorazili flagelanti,49 kteří zde způsobili zmatek 

v myslích místních obyvatel. Ti totiž, když je pozorovali, začali se k nim přidávat. 

A to hlavně vdané ženy, které se vyznávaly ze svých hříchů. Samozřejmě, že tato 

činnost měla nakonec dopad i na další život obyvatel. Řada rodin se kvůli přiznání 

žen k cizoložství, rozpadla. 

49 Flagelanti či sebemrskači - stoupenci náboženského hnutí ve středověku. Podstatu flagelantství je 
sebetrýznění, kterým podle nich mohou vykonat pokání za hříchy. 
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Jitka Barča Andělka 

Vyprávění o Jiříkovi, který zabil sedm bratrů lotrů Makabejských. 

Za odměnu si přál, aby ho ženy milovaly. To se mu vyplnilo, ale jen jedna dívka se 

do něj nezamilovala, a to Blaženka. A tu právě Jiřík moc chtěl. A tak poprosil opata 

Prokopa, který se už poprvé ze něj u Boha přimluvil, aby i tentokrát mu pomohl 

a pomodlil se za něj, aby ho ženy zase přestaly milovat. A když se tak stalo, 

Blaženka po Jiříkovi konečně také zatoužila. 

Anna Falcká 

Malíř Jindřich byl žákem slavného mistra Dětřicha, velice miloval jídlo, a to 

se mu stalo málem osudným... Jindřich měl namalovat Karlovu druhou ženu Annu 

Falckou, jako odměnu si vybral její políbení. Během dvou sezení dostal pouze 

mléko a chléb s medem. A tak už měl veliký hlad, při třetím sezení byl ale přinesen 

veliký oběd. Jindřich se do něj po domalování královny chtěl pustit, Anna ho ale 

zarazila a řekla mu, že si za odměnu vybral její políbení. Jindřich se chtěl královně 

omluvit, ale při pokleku upadl. A tak ho král s královnou zvedli, a nejen že Jindřich 

dostal královnino políbení, ale najedl se dosyta a ještě si odnesl nějaké zlato. 

Hafiza 

Mladý rytíř Hynek ze Žeberka byl zajat v Granadě a jako jediný muž nepřišel 

o své přirození. Dostal se do služeb Mulejových žen, kde se spřátelil s Hafizou, 

sultánovou manželkou. Ta si Hynka natolik oblíbila, že mu pomohla ze zajetí utéci 

zpátky do Čech. 

Vyprávění karlštejnského kanovníka Ješka 

Kateřina 

Tento příběh vypráví o dceři karlštejnského purkrabí Kateřině, kterou otec 

poslal ke knězi Zdikovi, aby se z ní stala světice. Jenže oni se do sebe zamilovali 

a nastala jim jen samá trápení. Kateřina chtěla skočit do karlštejnské studny 

na nádvoří, ale šatem se zachytila na trámech a byla služebníky zachráněna. Při tom 
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ale potratila dítě, které se Zdikem čekala. Sám císař Karel se o tento příběh zajímal, 

a tak byl Zdik potrestán uzavřením v klášteře a Kateřina byla provdána za jednoho 

rytíře. 

V této novele najdeme i krátké, ale krásné zmínky o hradě. „Karlštejn tryskal 

jako ohnivá kytice z nádoby země. Mistr Matyáš zemřel, stavěli jiní. Obrazy z Vlach 

a díla mistra Dětřicha Pražského zdobila už stěny kaplí, už byly drahými kameny 

vyšperkovány pokladnice císařských klenotů. Strop kaple svatého Kříže se proměnil 

v noční nebe, z kterého zářily tisíce stříbrných hvězd, a v nesčíslných světlech se 

zaskvěly stěny, oken a oltáře. Ametysty, jantarem a bílými křemínky byla vystlána 

kaple svatokateřinská."50 

Nesvatá 

Toto vyprávění je o knížeti svatém Václavu, který se již za života na zemi 

začal proměňovat ve světce, a proto opustil svou ženu a synka Zbraslava. 

Beata 

Vypravování o jednom zázraku, který se stal ve zdech kláštera, který založila 

svatá Anežka. Sestra Beata byla svedena cizím žákem. Jako jeho milostnice se pak 

dostala až do města Montpellier. Po deseti letech se rozhodla vrátit do kláštera. Tam 

se mezitím stal zázrak. Po celou tu dobu totiž Panna Maria konala za Beatu práci, 

a ta se tak díky tomu opět mohla vrátit do kláštera a být zase sestrou. 

Anežka 

O lásce mlynářovy dcery Anežky a lazebníka Lukáše. Anežka už neměla 

rodiče, a tak za ni mlýn spravovala její teta Alžběta. Ta ale jejich lásce bránila, 

protože chtěla, aby si Anežka vzala jednou mlynáře. Došla tedy za panem farářem, 

aby j im domluvil a vysvětlil, že se k sobě nehodí. Kněz za nimi zašel a oba milenci 

mu slíbili, že se pokusí na sebe zapomenout. Jenže Anežka svůj slib nedodržela 

47 Cit. dle: F. Kubka, Karlštejnské vigilie, s. 202. 
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a začala být drzá a vzpurná. Knězi bylo líto, že se tak milá dívka schválně změnila, 

a aby byla jako dřív, rozhodl se, že nejlepší bude, když je spolu oddá. 

V závěru knihy dojde i k rozuzlení, kdo vlastně otrávil císaře. Na Karlštejn 

přijíždí Karlova manželka Alžběta a přiznává se mu, že to byla ona, kdo mu do jídla 

přidal tajemný jed. Byl to laskavec, protože měla strach, že ztrácí manželovu přízeň, 

a tak chtěla, aby ji navždy miloval. 

Pohlednice z Karlštejna 

Jiří Loket. Nakladatelství Ivo Železný, Praha 1993. 

Pohled tohoto nádherného hradu hraje důležitou roli v romantické knize, 

určené hlavně ženám, Pohlednice z Karlštejna, kterou napsal Jiří Loket. 

Nora je mladá krásná dívka, která se zamiluje do lékaře Milana Kratiny. 

Po smrti otce ho pozve domů na návštěvu, matka mu sama nabídne dceřinu ruku, ale 

jemu se do ženění moc nechce. Teprve až když zjistí, že Nora je aristokratického 

původu, změní na názor. 

Nora toho ale o svém muži moc neví, jen to, že se zabývá epidemiemi 

a výzkumem, jak jim předcházet. Takže ji nepřekvapuje, když po sňatku jezdí 

po světě a navštěvují samé večírky. Milan se ale mění a své ženě začíná zakazovat 

různé věci, a dokonce je k ní i hrubý. Jen ve společnosti se přetvařuje a hraje si 

na milujícího manžela. Když onemocní Nořina maminka, nedovolí jí ani ji navštívit. 

A tak Nora uteče a konečně se rozhodne, že se s Milanem rozvede. Po smrti matky 

začne pátrat po Milanově minulosti a zjistí, že jí celou dobu lhal, není vědcem ale 

špiónem. Manželství je po deseti letech rozvedeno a Nora začíná znovu žít. 

Stane se z n í vyhledávaná průvodkyně. Jednou je jejím zákazníkem 

Američan Fred, který má velký sen, a to navštívit Karlštejn. A tak jejich první kroky 

vedou k této perle české architektury. Prohlídka se ale natolik protáhne, že Nora 

najednou zjistí, že hrad už je uzamčen. Nezbývá jim tedy nic jiného než přenocovat 

na Karlštejně. Uvelebí se v kapli sv. Kateřiny a celý večer si povídají. Nora mu 
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vypráví o sobě, Fred o svém životě a také o obrázku Karlštejna, který mu kdysi 

ukázala jeho babička a on si ho proto přál vidět na vlastní oči. 

Ráno je „vysvobodí" kastelán. Fred musí naléhavě odjet, ale napíše Noře 

dopis, ve kterém ji požádá o ruku. Nora si bere dovolenou a přemýšlí, co má dělat. 

Vždyť ho zná jen jeden den a jednu noc, ale je jí s ním moc krásně. A tak si udělá 

výlet na Karlštejn, kde koupí pohlednici hradu a na ni napíše svou odpověď: ano. 

Fred se ale dlouho neozývá, až jednou na ni čeká před domem a odveze si ji s sebou. 
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3. 5 Ostatní žánry 

Literární koláž 

Neprodal jen Karlštejn 

Arno Bělohlávek. Mladá fronta, Praha 1984. 

Autoři Arno Bělohlávek a Karel Dobeš vytvořili literární koláž o Harrym 

Josefu Jelínkovi. Tento slavný podvodník, pokřtěný jako Josef Augustin Alfréd 

Karel Jelínek se narodil ve Vlašimi 14. října roku 1905. Byl to údajně velmi 

roztomilý a inteligentní chlapec. Díky otci, který léčil Auerspergy, pobýval Harry 

na zámku, kde tento rod sídlil. Harry se zde účastnil s mladými Auerspergy výuky 

a brzy získal základy angličtiny a francouzštiny. Gymnázium nedokončil 

a přestoupil na pražskou reálku, na níž v roce 1926 odmaturoval. S pomocí otce 

začal studovat na lékařské fakultě. Ale ani zde nevydržel a stal se gigolem. Jeho 

touha po penězích ho ale dovedla na dráhu podvodníka, který dokázal zpeněžit 

pražské tramvaje, prodat do nejslavnějších evropských galerií padělaná umělecká 

díla, a dokonce chtěl prodal i královský hrad Karlštejn. Jak ale skončil život tohoto 

„vtipálka", přesně nevíme. V roce 1945 zmizel a o devět let později prý byl 

pochován. V roce 1956 ale přišel na úřad ve Vlašimi dopis, v němž Harry Jelínek 

píše, že by se rád oženil... Víme tedy jen, že za své činy nebyl nikdy pravomocně 

odsouzen a svůj život dožil v bohatství a luxusu na italské Riviéře. Bylo na něj 

podáno přes 500 žalob. 

Baron z Karlštejna 

Arno Bělohlávek a Karel Dobeš shromáždili dokumenty, historické materiály 

a vydali knihu pod názvem Neprodal jen Karlštejn, v níž je prodeji hradu bohatému 

cizinci věnována kapitola Baron z Karlštejna. 

Harry Jelínek byl velmi dobrým přítelem Jana Kristiána Lobkovice, a proto 

mu slíbil, že mu pomůže při prodeji obrazů z jeho galerie. Kupujícím se měl stát 

nej větší americký výrobce žvýkaček pan Chikelts, který byl zrovna na návštěvě 

v Praze. Pro Harryho to nebyl problém, pana Chikeltse a jeho choť pozval 

na návštěvu. Manželé ale o obrazy vůbec nejevili zájem a svěřili se, že by si tady 
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v Čechách chtěli koupit nějaký hrad. A tak se Harry začal vydávat za barona, který 

vlastní Karlštejn a rád by jim ho prodat. Nápad se Chikeltsovým zalíbil a dohodli se, 

že se na něj pojedou podívat. Harry a Jan Kristián zajeli za kastelánem Slámou 

a požádali ho, aby jim Karlštejn zpřístupnil, protože by tam chtěli uspořádat 

filmovou slavnost. Kastelán svolil. Za pár dní na hrad přijížděl „pan baron" se svými 

hosty. Jeho přátelé, kteří mu v tomto podvodu pomáhali, ho už z dálky vřele vítali. 

Harry provedl manžele po hradě a na věži si plácli, že jim Karlštejn prodá. Pan 

Chikelts mu vypsal šek na 30 000 dolarů. Další den ráno si Harry nechal okamžitě 

převést peníze na své konto a odjel k moři na Jadran. Tím ale tento příběh ještě 

nekončí. 

Na Jadranu se totiž opět potkal s Chikeltsovými, prodal jim zde cizí jachtu 

za 10 000 dolarů a opět zmizel. Tento podvod se ale provalil a manželé okamžitě 

zjišťovali, komu patří hrad Karlštejn. Na velvyslanectví jim bylo oznámeno, že je 

majetkem československého státu. Harry Jelínek si tak během pár dní vydělal 

40 000 dolarů. 

Pohádka 

Zmizení hradu Karlštejna 

Čeněk Pražák. Primus, Praha 1996. 

Zmizení hradu Karlštejna je název detektivní pohádky, kterou napsal 

akademický malíř Čeněk Pražák. 

Tuto záhadu si vezmou na starosti vrchní velitel strážníků, řečený Blesk, 

superstrážník Obr a vrabec, kterému nikdo neřekne jinak než Stopař. Blesk posílal 

pohlednici Karlštejnea svému příteli, policejnímu náčelníkovi londýnské policie 

Picadillymu, ten ale tento pohled nedostal a přišel mu pouze pozdrav. To se 

samozřejmě strážníkovi Bleskoví nelíbí, a když se rozhodne zjistit, kam Karlštejn 

zmizel, začnou mu chodit výhružné dopisy od zatím nepolapaného zločince Křivé 

Huby, který ho varuje, aby pátrání nechal být, jinak ho zabije. A tak jako správný 

detektiv pozve si k vyřešení, pro něj velmi důležitého případu, vrabce 

a superstrážníka Obra, aby mu pomohli pátrat. 
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Po vzájemné dohodě 5. července 19... odjíždějí zamaskováni mezinárodním 

rychlíkem do Londýna. Tam je přivítá velitel Picadilly a ukáže jim fotografii. 

„Před zraky detektivů se objevila ohromná fotografie vesničky Budňany s okolními 

zalesněnými kopci. Všichni zároveň vykřikli překvapením: „Kde je hrad Karlštejn? 

Zmizel!"51 Hrad byl tedy ukraden i se sklepením. Po tomto šoku se v místnosti náhle 

ozve chachacha a vzduchem proletí deset nožů, které se zabodnou do fotky tak, že 

znázorňují obrys Karlštejna. Udělal to Křivá Huba, než ale muži stačí zareagovat 

a zasáhnout, zločinec zmizí. Jediný, kdo v tu chvíli je něčeho schopný, je vrabčák, 

který vykřikne: „Všichni směr Nezabudice!" a odletí. Všiml si totiž malého nápisu 

na nožích. „Nože nejlépe brousí Křivá Huba Nezabudice."52 Ostatní se přemístí 

k vzducholodi Anička a vyrazí za ním. Cestou se radí, jak na Křivou Hubu vyzrát. 

Povolají vojsko, tajně se v Nezabudicích ubytují a ulehnou k spánku. Jenže hledaný 

zločinec neztrácí čas a přes noc všechny vojáky i detektivy nechá svázat. Jen 

vrabčákovi Stopařovi se podaří uletět a vystopovat skrýš Křivé Huby. Vrátí se právě 

včas, ve chvíli, kdy chce zločinec svázané pozabíjet. Stopař vystřelí z bambitky, ale 

Křivá Huba opět utíká. Vrabec osvobodí velitele Bleška a poté odletí tohoto 

nebezpečného muže zajmout v jeho úkrytu. Nejdříve spolu svedou boj, a když je 

zločinec odzbrojen, musí vyklopit, kam Karlštejn zmizel. „Ukradl jsem Perskou 

oblohu, abych jí zakryl hrad Karlštejn lidským zrakům. Postavil jsem oblohu 

před hrad těsně ke skále s takovou přesností, že ani nejbystřejší oko, vyjma vašeho, 

tuto záměnu nezpozorovalo. Pod ochranou Perské oblohy chtěl jsem ve spánku hrad 
f r 53 

přenést a umístit jej zde ke svým sbírkám." Poté, co to dořekne, pokusí se opět 

o útěk, ale zbylí detektivové spolu s vojskem a hasiči ho obklíčí a definitivně 

zatknou. Obloha je vrácena Peršanům a Karlštejn září nad Berounkou opět ve své 

kráse. 

51 Cit. dle: Č. Pražák, Zmizení hradu Karlštejna, s. 17. 
52 Cit. dle: Č. Pražák, Zmizení hradu Karlštejna, s. 23. 
53 Cit. dle: Č. Pražák, Zmizení hradu Karlštejna, s. 37. 
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4. Drama 

Divadelní hry, které se odehrávají na Karlštejně a v jeho okolí, jsou pouze tři. 

Tou první je známá veselohra Noc na Karlštejně od Jaroslava Vrchlického, která se 

zároveň stala předlohou pro libreto Otokara Fischera, Karlštejn. A tím posledním 

dramatem je Medvčd na Karlově Týnč od J. 0. Hradčanského. 

Noc na Karlštejně 

Jaroslav Vrchlický. Otakar Růžička, Praha 1948. 

Asi nejznámějším literárním zpracováním o tomto hradu je divadelní hra 

Noc na Karlštejně od Jaroslava Vrchlického. Toto drama o třech jednáních bylo 

napsáno v letech 1882 a 1883 a poprvé vyšlo v časopise Lumír v roce 1884, knižně 

poprvé roku 1885 a od té doby se dočkalo řady vydání. 

Premiéru na divadelních prknech měla hra v Národním divadle 23. května 

1884. Velký úspěch také sklidil filmový muzikál režiséra Zdeňka Podskalského 

s nezapomenutelnou hudbou skladatele Karla Svobody, který vznikl v roce 1973. 

Nedávno tento muzikál ve svém repertoáru uvedlo Hudební divadlo Karlín 

a v Těšínském divadle můžeme shlédnout hru Jedna noc na Karlštejně. Námět této 

půvabné hry o císaři Karlu IV. a Elišce Pomořanské, která jako první žena porušila 

manželův zákaz a vstoupila v mužském přestrojení na Karlštejn, se těší velké oblibě 

diváků všech generací dodnes. 

Jak již bylo napsáno, námět této knihy se opírá o pověst, v níž Karel IV. 

zakázal ženám vstup na hrad. Tato pověra ale není zcela pravdivá. Císař vydal 

zákaz, v němž stálo, že není dovoleno léhati se ženou ve věži, v níž se nachází kaple 

sv. Kříže. Jaroslav Vrchlický si to tedy trochu upravil... 

Děj se odehrává v červnu roku 1363, kdy na Karlštejn přijíždí král kyperský 

Petr a v é v o d a b a v o r s k ý Š t ě p á n , kteří o č e k á v a j í p ř í j e z d c í saře . D o v í d a j í se o K a r l o v ě 

zákazu. Králi Petrovi se zdá, že zahlédl dívku na koni, rozhodne se tedy, že ji 

vypátrá. V tu dobu se na hrad chystají dvě ženy. Tou první je sama královna 
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Alžběta, které je po králi smutno, a tak si přichází k arcibiskupovi Arnoštovi 

pro radu a zároveň doufá, že Karel zákaz zruší. Druhou dívkou je Alena, neteř pana 

purkrabího Ješka z Wartenberka. Má ráda číšníka císaře, Peška Hlavně a vsadila se 

se svým otcem, že přečká noc na hradě a odměnou jí bude sňatek s jejím milým. 

Pešek se s Alenou potká, ale nejdříve ji v převlečení panoše nepozná. 

Zpočátku se na ni zlobí, co to vyvedla, ale pak souhlasí, a dokonce si s ní domluví 

noční schůzku. Aby na ni mohl přijít, musí se omluvit Arnoštovi, že se mu udělalo 

špatně a nemůže večer zastat službu u císařova lože. To se arcibiskupovi náramně 

hodí, protože díky náhlému onemocnění pana Peška zastane jeho práci u císaře nový 

panoš, a tím bude převlečená Alžběta. 

Na hrad přijíždí Karel, přivítá se s hosty, ale je unaven a jde si odpočinout. 

Poté mu je představen nový panoš. Král si povídá s Arnoštem o výzdobě Karlštejna 

a obraze královny Alžběty, který má namalovat mistr Dětřich. Karel si chce jít 

lehnout, ale vévoda Štěpán si žádá slyšení a císař mu vyhoví. Než ale Štěpán přijde, 

vzpomíná král nahlas na královnu. Ta, když to slyší, váhá, jestli se mu nemá vrhnout 

k nohám, nakonec ale zůstává v pozadí. Štěpán u krále neuspěje, tak se rozhodne, že 

Petrovi pomůže v jeho hledání dívky na hradě. Zvláště, když mu je podezřelé páže 

u krále. Oznámí své podezření Petrovi a ten odejde za panošem, snaží se na něm 

vymáhat polibek. Převlečená královna ho nemůže odbýt, a tak chce vytáhnout meč. 

Petr také tasí, ale Alžběta mu ho vytrhne a zlomí jej. Do místnosti vchází Karel 

i Arnošt. Ten se císaři omlouvá, že zde došlo k nedorozumění a Petra odvádí 

na noční prohlídku. Králi je to ale divné a uvědomí si, že panošův hlas odněkud 

zná... "Ten hoch se podivně chvěl, zdálo se mi, jako by v tom rozčílení změnil svůj 

hlas - ten hlas mi byl velmi známý - jeho postava, tahy jeho obličeje... Bože, mně 

se rozednívá... Mám světlo! Hoch láme těžké damascénské meče jako mrkve - kdo 

to umí v celé říši? Císařovna, jedině."1 Rozhodne se ji pozvat k sobě, hrát s ní její 

hru a dostat ji trochu do úzkých. Když jí chce zkusit pás, který pro ni má jako dárek, 

královna mu klesne do náruče. Nezlobí se na ni, ale s arcibiskupem se dohodnou, že 

Alžběta musí ještě v noci odjet. 

Tou dobou Pešek řekne purkrabímu o Aleně, ten se zlobí, ale rozhodne se, že 

bude dělat, že o ničem neví. Když Pešek odejde, přijde za panem Ješkem vévoda 

1 Cit. dle: J. Vrchlický, Noc na Karlštejně, s. 48. 
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Štěpán a oznámí mu, že spatřil u císaře ženu, která byla převlečená za panoše. 

Purkrabí řekne, že se tam půjde podívat. Chvíli na to se u lípy setkává Alena 

s Peškem, netuší ale, že jsou pozorováni Petrem a Štěpánem. Purkrabí jde za císařem 

a omlouvá se mu, že je v tom nevinně, že on se o Aleně dozvěděl před chvílí 

a vysvětlí mu, proč se rozhodla strávit noc na hradě. Karel je šťastný, že svým 

způsobem je pan Ješek na falešné stopě a o Alžbětě nic netuší. Aleně odpustí. 

V tom se ozve troubení a branou vjíždí císařovna, která zabloudila při lovu v lese... 

Filmový scénář se od divadelní hry příliš neliší, ale jisté maličkosti zde 

najdeme. Například ve filmu vystupuje paní hofmistryně Ofka a děj začíná právě 

jejím rozhovorem s královnou. V úvody divadelní hry je rozhovor Peška 

s purkrabím. Rozdíl najdeme také v závěru, v televizním zpracování probíhá 

mnohem rozsáhlejší hledání dívky, která si dovolila strávit noc na Karlštejně. 

Karlštejn 

Otokar Fischer. Fr. Borový, Praha 1916. 

Otokar Fischer napsal podle Vrchlického Noci na Karlštejně libreto 

Karlštejn, ke kterému složil hudbu Vítězslav Novák. Fischerovo libreto se 

v některých částech značně liší od divadelní hry, naopak v jiných pasážích je zcela 

totožné. Rozdíl najdeme už v postavách, Alena je zde jednou z dívek královniny 

družiny, vévoda Štěpán zde vůbec nevystupuje a Petr není králem kyperským, ale 

vévodou lombardským. 

Odlišné je i první dějství. Královna Alžběta a její družka se rozhodnou 

navštívit své milé na Karlštejně. Alžběta císaře a Alena pana Peška, číšníka Karla 

IV. Převlečou se za mnichy a vyrazí na hrad. Potkají tam arcibiskupa Arnošta, který 

královnu okamžitě pozná. Alžbětin nápad se mu nelíbí, ale po dlouhém přemlouvání 

oběma ženám svolí, aby na hradě zůstaly, ale musí konat vše, co jim nařídí. O chvíli 

později na své milované sídlo přijíždí císař. Mezitím Pešek, purkrabí a arcibiskup 

provádějí vévodu Petra po Karlštejně a říkají mu o zákazu vstupu žen na hrad. 

Vévoda tomu nechce věřit, protože zaslechl dívčí hlas. Když je dokončena 
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prohlídka, Pešek se náhodou potká s Alenou v přestrojení za panoše. Ale nepozná ji. 

Když mu Alena dá hádanky, přijde na to a má o ni strach. Zahlédne je vévoda 

a Alena odchází. Alžběta se svěřuje Arnoštovi s obavou, že král doposud 

nezapomenul na svou bývalou ženu, a proto sem jezdí. Arcibiskup jí to rozmlouvá, 

ale jsou vyrušeni vévodou, před kterým se královna rychle ukryje. 

Císař se chystá ke spánku, je mu představeno nové páže, za které je 

převlečená Alžběta. Následuje úplně stejná scéna jako v divadelní hře, kdy 

za králem přichází vévoda a císařovna mu zlomí meč. Karel IV. po krátké rozmluvě 

s vévodou si k sobě pozve panoše, tuší, že je to Alžběta a chce jí trochu potrápit. 

Také i zde královna omdlí, když jí zkouší pás. Náhle je však venku pozdvižení 

a pro císařovnu přichází Arnošt, aby ji schoval. Vévoda se totiž rozhodne, že Karla 

přesvědčí, že je na hradě žena. Povede se mu najít převlečenou Alenu, kterou spolu 

s purkrabím předvádí před císaře. Arcibiskup přichází oznámit, že na Karlštejn 

přijela Karlova manželka, která v lese zabloudila. Karel toho využije a Alžběta má 

vynést trest nad Alenou, která byla chycena. Císařovnin ortel je ale více než 

příjemný. Alena má sice opustit královninu družinu, ale zároveň se má provdat 

za svého drahého Peška. V posledním výjevu libreta Karel IV. vyznává lásku své 

milované ženě. 

Medvěd na Karlově Týně 

J. O. Hradčanský. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva 

českoslovanského, Praha 1933. 

Medvěd na Karlově Týně, tuto veselou studentskou historii o jednom dějství 

napsal J. O. Hradčanský, vlastním jménem Josef Ort. Karlštejn je zde však pouhou 

kulisou. 

Hlavními postavami jsou pan profesor a jeho žačky, kteří vyrazili na výlet 

na hrad Karlštejn... Mezitím, co pan učitel objednává u pokladny prohlídku, jeho 

studenky, které zůstaly v podhradí blízko lesa, se seznámí s místní stařenkou. Ta jim 

vypráví o svém mládí. Pan profesor jde ještě objednat restauraci, protože návštěva 

hradu je smluvená až po obědě. Dívky jsou v dobré náladě a čekání na svého 
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vyučujícího si krátí tancováním, když se náhle ozve zapištění. Slečny se leknou 

a přemýšlí, co to jen mohlo být za zvíře. Náhle mezi ně vběhne medvěd. Je to ale jen 

hoch v převleku medvěda. Spolu s kamarády tyto mladé dámy sledoval a usnesli se, 

že je trochu postraší. Za chvíli se vrací učitel a nemůže své studentky najít. Když se 

mu podaří jednu schovanou a vystrašenou objevit, vyptává se, co se stalo. Dívka mu 

řekne, že na ně zaútočil medvěd. Postupně ze svých úkrytů vylézají i další žačky, ale 

on jim stále nevěří. Dívky mu ukáží ono osudné místo, kde byly vylekány. Naleznou 

tam převlek medvěda, který tam dotyčný po sobě zanechal. Všichni si oddechnou 

a jdou na vytoužený oběd. 
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5. Poezie 

Nejenom prozaici a dramatici se nechali inspirovat krásným hradem. I řada 

básníků napsala o Karlštejně své verše. Někteří mu věnovali jednu báseň, jiní 

dokonce celou svou sbírku. I rozsahem se básně liší, některé mají jen jednu sloku, 

jiné mají přes dvacet slok a více... 

Karlštejn je v poezii zpracován různě. Většina básní je vzpomínkou 

na návštěvu tohoto hradu, několik dalších je spojeno s českými panovníky, kteří zde 

trávili svůj čas a v neposlední řadě je Karlův Týn líčen jako poklad Čechů, na jehož 

slávu se pomalu zapomíná. Asi nejvíce známé jsou verše od Jaroslava Seiferta 

Karlův Týn a Karla Hynka Máchy Z temna lesa žežulička. 

Z temna lesa žežulička 

Karel Hynek Mácha. In: Dílo Karla Hynka Máchy, díl 1. Fr. Borový, Praha 1928. 

Karel Hynek Mácha ve své básni oslovuje Karlštejn jako slavný hrad, který 

ale zároveň pomalu upadá v zapomnění. Podobně je tomu i ve verších Jana Nerudy. 

Proto uvádím oba krátké texty pro porovnání, Máchova báseň je o několik let starší 

než Nerudova. 

Z temna lesa žežulička 

zakukala, zaplakala 

pod Karlovým Tejnem: 

„památníku reka zpustlý, 

slávy stíne, slávy hrobko, 

zašlá hvězdo, zhaslé slunce, 

ó jak stojíš pustý, pustý! -

Karlův Tejne! - Karlův Tejne!" 
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Karlštejn 

Jan Neruda. In: Básně 1. Československý spisovatel, Praha 1951. 

Slavný Čechův týne, bílý Karlštýne, 

jak zapadlá v skalách šedá Tvoje hlava, 

tak zapadla v dějích lidstva česká sláva; 

vlna času mlčky Tvoji stopu mine, 

vichr času skokem přes horu na horu, 

neosvěžuje víc Tvoji hlavu choru. 

Jsi, jak Tebe líčí pověst českých matek, 

jsi náš poklad drahý, v skalách uzavřený, 

až po konec kouzla kletbou usevřený; 

kdy je konec pašij, kdy náš Velký pátek, -

kdy zas rozzvoní se hlasně české zvony, 

kdy zas rozletí se volné české tóny!? 

Na Karlštejně 

Bohumil Forman. In: Sny a touhy. B. Forman, Praha 1890. 

Bohumil Forman zveršoval pověst o Karlově snu. Unavený Karel IV. zavítá 

na svůj milovaný hrad, aby přišel na veselejší myšlenky a sní o budoucí slávě 

českého lidu. Sedí ve svém pokoji a přemýšlí, když se mu náhle v přítmí objevují 

jakási čela zvrhlých lidí. Karel má divné tušení, proto vzbudí páže a ostatní hradní 

čeleď a jdou se spolu podívat do kaple. Tam u oltáře vidí stín krčícího se muže. 

Zatímco muž vylekaně kouká na dav, který ho nachytal, jeho ruka, která se sápala 

po koruně, zkamení. A tak je díky králově tušení český skvost zachráněn. 

U Karlova Týna 

Adolf Hejduk. In: Sny královské. Otto, Praha 1920. 

I báseň Adolfa Heyduka je o českém králi snícím na Karlštejně. Tentokrát 

král Zikmund upadá do spánku a zdá se mu, jak si pod hradem hraje se svým 
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bratrem Václavem. Václav tam má s sebou i svého věrného psa. Když se Václav 

naklání, aby se napil, Zikmund mu vezme korunku. Chce si ji nasadit na svou hlavu, 

ale v ruce se mu místo ní objeví zlatý had. Václavův pes se na Zikmunda rozlítí, 

jakoby ho chtěl rozsápat. Václav přijde bratrovi na pomoc. Když bere hada za ocas, 

promění se mu opět v korunu... Zikmund se strachem probouzí. 

Z Karlštejna Jaroslavu Vrchlickému 

Jaroslav Kvapil. In: Motýli a vosy. Dr. Václav Tomsa, Praha 1946. 

Autor nám ve svých verších připomíná slavné drama Jaroslava Vrchlického, 

Noc na Karlštejně. 

Noc karlštejnská v dávné časy 

bývala tady čarovná, 

po letech na to vzpomíná si 

nebožka Elška královna 

a přes století veliká 

zdraví teď svého básníka. 

Dívka s bílým květem 

Jan Balaštík. In: Karlštejnská romance. Vlastním nákladem, Praha 1992. 

Básnická sbírka Karlštejnská romance obsahuje čtyři básně. Motiv hradu 

najdeme ale jen v jedné, a to v Dívce s bílým květem. 

Mladý muž s seznámí ve vlaku s dívkou, zalíbí se sobě navzájem a navštíví 

spolu Karlštejn. Zde absolvují prohlídku a jsou velmi nadšeni z kaple sv. Kříže, 

která oba okouzlila. I když tento pár už spolu není, mladý muž stále jezdí na Karlův 

Týn, ale nikdy nejde dovnitř. Chce, aby v něm zůstal ten pocit, který zde prožil 

právě s onou dívkou. 
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Karlův Týn 

Jaroslav Seifert. In: Maminka. Československý spisovatel, Praha 1986. 

Jaroslav Seifert nám ve své vzpomínce na školní výlet na hrad Karlštejn 

nejen vykresluje své okouzlení z kaple, ale také si všímá krásy okolní přírody. 

Proto tuto půvabnou báseň českého nositele Nobelovy ceny uvádím v celém 

znění i zde. 

Hrad vidíme již z blízka. 

Tak to je tedy on! 

A průvod v celé délce 

shrnul se k učitelce, 

však průvodčí již píská 

a honem, na perón. 

Vždyť jsme šli v místa tato 

zbožně a stísněně. 

Mlčíme překvapeni, 

stojíce před kameny, 

všude je samé zlato 

a svatí na stěně. 

A slečna rozechvělá 

hned obrací se k nám. 

Kol ruky drží šňůrky 

od malé pompadurky, 

na které vyšit měla 

z dracounu monogram. 

V kamení prapodivném 

a chladném navenek 

z nitra hořící skály 

horká láva se valí 

a přitom zamrzla v něm 

očička pomněnek. 

Vousatí apoštolé 

i papež, který má 

na závitku své berly 

smaragdy, topas, perly 

hledí tu na nás dole 

velkýma očima. 

Nejsme-li t u j i žvneb i , 

jsme jistě na kraji. 

Vlaštovky slyším venku, 

a vklouznuv do přístěnku 

dva namazané chleby 

vyndal jsem potají. 

A svatá dlaně spíná. 

A stojí za zmínku 

- smím-li to vůbec říci, 

když tu jde o světici: 

svou tváří připomíná 

trochu mou maminku. 

Když vyšli jsme pak z hradu, 

západ už zlehounka 

pozlatil okna spící. 

Jdem opět na stanici. 

Pod svahem vinohradu 

leskne se Berounka. 
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Proud řeky mihotavý 

tříští se o kmeny 

a vážka neposedná 

či dvě j sou? Ne, j en j edna, 

hned všechna stébla trávy 

promění v prsteny. 

Karlštejn 

Emanuel Čenkov. In: Domovem i cizinou. Antonín Hajn, Praha 1910. 

Karlštejn Emanuela Čeňkova je při kratičkém zahlédnutí hradu na cestě 

z Bavor do Prahy jakýmsi malým zavzpomínáním na studentská léta, prohlídku 

hradu a jeho klenotů. 

Z výletu na Karlštejn 

Michal Černík. In: Řekni dům a otevři. Mladá fronta, Praha 1987. 

Tyto verše jsou jakýmsi rodinným obrázkem z výletu na Karlštejn. Ten se 

zde objevuje však pouze v názvu. V básni je popsán tatínek, maminka, bratr Milan 

a hlavně sám autor, který salutuje jako by vzdával hold celému světu a vzpomíná 

na všechny události, které se staly od jeho narození (konec druhé světové války, 

zkázu Hirošimy, smrt Stalina a Gottwalda atd.). 

„Půlnoční" na Karlštejně 

Karel Václav Rais. In: Z domova. Unie, Praha 1918. 

Karel Václav Rais ve svém básnickém díle zmiňuje dobu pobělohorskou, 

zpustošené Čechy a vánoční noc, která je právě nad krajem, když se na Karlově 

Týně v kapli koná tajemná bohoslužba. Té se účastní sám Karel IV. spolu s biskupy 

a mnichy. Hradem zní píseň, která připomíná zlé období Bílé hory a zároveň má 

vzkřísit český národ. 
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Karlštejn 

Karel Horký. In: : Paličovy sloky. Josef B. Zápotočný, Rokycany 1905. 

Tyto verše o Karlovu Týnu byly napsány po jeho opravě v roce 1901 a jsou 

o sově, která bydlí spolu s kulichem v hradním arkýři. Ten jim nyní nabarvili 

na žluto a oni se bojí, aby je jednou také nenatřeli. V závěru je pak Karlštejn vylíčen 

jako hrad z pohádky, obklopen příkopem a s nádvořím, na němž stojí flašinet 

a klíčník s červeným nosem. 

Romance karlštejnská 

Václav Lacina. In: Hřbitovní býlí. Práce, Praha 1952. 

O Harry Jelínkovi a jeho prodeji Karlštejna bohatému Američanovi se ve své 

kratičké satirické básni zmiňuje Václav Lacina. Harry prodává hrad americkému 

obchodníkovi. S nadsázkou zde autor uvádí, že Karlův Týn nejde zabalit, a tak 

zůstal u Berounky. Na závěr básník dodává, že se také najdou i takoví lidé, kteří 

jdou ještě dál a prodali by celou vlast. 
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Závěr 

Úkolem mé práce bylo představit hrad Karlštejn v české literatuře. Karlštejn 

inspiroval nejen slavné české básníky a prozaiky, ale také mnoho méně známých 

autorů. Karlštejnské téma se objevuje téměř ve všech žánrech, které literatura užívá. 

V úvodu jsem se zabývala historií a architekturou hradu. Dějiny Karlštejna 

jsou vzrušující a zrcadlí se v nich osudy celého národa. Nejvýznamnější události 

z historie Karlštejna se objevují v kronikách, z nich čerpali spisovatelé náměty 

pro svá díla. I když autoři postavili své práce na reálných základech, nechali velký 

prostor své fantazii. Mnoho informací o slavném hradu najdeme v Kronice 

Pražského kostela sepsané Benešem Krabice z Weitmile, v Husitské kronice 

od Vavřince z Březové a v Kronice české od Václava Hájka z Libočan. 

Velkým zdrojem inspirace pro spisovatele byly pověsti, jejichž děj se 

odehrává na hradě a v jeho okolí. Tyto příběhy jsou často ojedinělé a na rozdíl 

od jiných se s nimi nesetkáme na jiných místech v Čechách. Například pověsti 

o bílých paních se liší od jiných tajemných ženských zjeveních v Čechách. 

Vzdáleny jsou i nejznámější z nich, Perchtě z Rožmberka. Nejslavnější karlštejnské 

pověsti literárně ztvárnilo hned několik autorů, i když je základní dějová linie 

zachována, liší se v některých detailech. Například v Karlštejnské svatbě, která 

pojednává o lsti, jíž byl zachráněn hrad před obléháním Pražany, Viktor Palivec 

na rozdíl od jiných spisovatelů uvádí, že kýta, kterou darovali Karlštejnští 

Pražanům, nebyla z kozla ale z oslice. Tyto odlišnosti jsou dány jednak 

historickými souvislostmi, protože vznik pověstí dělilo mnoho let, ale také ústním 

podáním, kdy si vypravěči obsah upravovali podle své fantazie. 

K pověstem, jež jsou velmi často pramenem pro další literární žánry, mají 

nejblíže povídky. Těch ale není mnoho, nejvíce jich napsal Václav Beneš 

Třebízský, který žil v Litni nedaleko Karlštejna a hrad si velice oblíbil. Kjeho 

nej známějším dílům patří Povídky karlštejnského havrana. Pouze jednu povídku 

s motivem Karlštejna napsal Alois Dostál. 

Historické romány se zabývají především nej starším obdobím existence 

hradu. Jan Slezák ztvárnil v románu Karlštejn dobu ještě za života zakladatele 

hradu. Antonín Winter hledal ve svém díle z období obléhání hradu Pražany Klíč 
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ke Karlštejnu, jak svou knihu nazval. Obléhání hradu husity mělo být také obsahem 

románu Karlův Tejn Karla Hynka Máchy, dílo však nedokončil. Příběh karlštejnské 

paní purkrabí, z 1. poloviny 16. století, která vraždila své služebnictvo, inspiroval 

Františka Lva k napsání románu Krvavý Karlštejn. 

Karlštejn se stal tématem pro novely Františka Kubky Karlštejnské vigilie. 

Císař Karel IV. si v nich se svými přáteli vypráví zajímavé příběhy o ženách. 

Zvláštními žánry, v nichž se Karlštejn také objevil je pohádka Zmizení hradu 

Karlštejna od Čeňka Pražáka a literární koláž o neuskutečněném prodeji hradu 

v první polovině minulého století americkému milionáři, kterou napsal Arno 

Bělohlávek. 

Dramata zabývající se Karlštejnem jsou pouze tři a z toho dvě popisují 

stejný příběh. Nejznámější je Noc na Karlštejně od Jaroslava Vrchlického, která 

byla uvedena i v nej slavnějších divadlech, v muzikálově podobě se hraje dodnes 

a dočkala se i fdmového zpracování. Mottem příběhu je zákaz vstupu žen 

na Karlštejn, který však císař nevyslovil. Od Vrchlického divadelní hry se libreto 

Karlštejn Otokara Fischera liší pouze v několika postavách a drobné úpravě děje. 

Hlavní linie ale zůstává zachována. Zcela stranou historie Karlštejna je drama 

Medvěd na Karlově Týně od J. O. Hradčanského. V tomto příběhu hraje hrad 

vedlejší roli. 

Nejvíce spisovatelů zařadilo motiv Karlštejna do svých básní, najdeme mezi 

nimi např. Karla Hynka Máchu a jeho báseň Z temna lesa žežulička, Jana Nerudu 

a jeho Karlštejn, Karlův Týn od Jaroslava Seiferta. Básně o Karlštejnu jsou 

inspirovány jeho historií, slávou, krásou a osobními vzpomínkami autorů. Ale nejen 

to bylo zdrojem pro další díla. Například Václav Lacina složil satirickou báseň 

Romance karlštejnská, v níž se zabývá Harry Jelínkem a prodejem tohoto hradu. 

Cílem bylo vytvořit ucelený přehled zobrazující Karlštejn v české literatuře. 

Snažila jsem se nabídnout pohledy na toto téma z různých literárních žánrů, 

od kronik přes povídky, pověsti, básně až k dramatům. Z tohoto pestrého přehledu 

Karlštejn vystupuje jako jedna z dominant české historie. 
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Resumé 

Having been originally founded as a resting-place by king and emperor 

Charles IV. in 1348, the Karlštejn Castle turned into a place for safekeeping of the 

royal treasures, especially Charle's collection of holy relics and the coronation 

jewels. The castle was built near Prague, on the rock on the place difficult to reach 

between several hills. Mathias of Arras, the court master-builder, took part 

in building the castle, which was finished in 1365 when the Chapel of the Holly 

Cross was consecrated and coronation jewels were transferred there. During the 

Hussite wars the castle was being besieged in 1422, however it was not captured. 

The coronation jewels having been transferred to Prague in 1619 for good, 

the importance of the castle was diminished. Karlštejn withstood even a Swedish 

siege in 1648, however, it was severely damaged. Later, the castle became a dowry 

estate of Czech queens and empresses, who used it for various purposes. It did not 

happen until 1822 that emperor Franz I. ordered the castle to be reconstructed. 

The reconstruction was finished only in 1897. The first time Karlštejn was open 

to the public was in 1910. The castle became a state possession in 1954 and eight 

years later was declared as a national heritage. Nowadays, it is one of the most 

visited sights in the Czech Republic. 

The aim of my thesis was to introduce the Karlštejn Castle being reflected 

in the czech liteartuea, to summarise all works related to the castle and create 

a coherent work on reflecting the Karlštejn castel in literature. Not only chroniclers 

wrote about it, but also poets, writers and dramatists draw inspiration from 

Karlštejn. The famous castle appeared in several genres. Many legends have been 

woven round Karlštejn and have been rendered in literature. Karlštejn White Lady, 

Karlštejn wedding and bloody feasts at Karlštejn are the most popular. The most 

famous short stories are Povídky karlštejnského havrana (Karlštejn raven's short 

stories) by Václav Beneš Třebízský, the beauty of the the castle was highly 

acclaimed by Jan Neruda, Karel Hynek Mácha and Jaroslav Seifert. Also the story 

Karlštejnské vigilie (Karlštejn vigil) by František Kubka becomes among gauner 

a lot of fame. However, a drama by Jaroslav Vrchlický Noc na Karlštejně (The 
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night at Karlštejn) is the most popular and frequently presented work, which has 

been made into a film too. 
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