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Pár slov úvodem
Bájné příběhy o počátcích české země, jak je poprvé zachytil 
na počátku 12. století kronikář Kosmas, jsou vlastně historií rodu 
Přemyslovců, prvních vládců Čech. Musíme ovšem předem upo-
zornit, že ve své době se tak členové onoho rodu nenazývali, ani 
Kosmas je nezná pod tímto jménem. To vytvořil teprve František 
Palacký pro své Dějiny, aby je odlišil od později vládnoucích pa-
novnických rodů: Lucemburků, Jagellonců a Habsburků.

Ještě pozoruhodnější obrázek však dostanete, když se podívá-
te na mapu a vyznačíte si jednotlivá dějiště nejstarších příběhů. 
Získáte jakýsi nepravidelný ovál, obkružující Prahu do vzdále-
nosti zhruba 30 kilometrů, jen s výjimečnými „chapadly“ nataže-
nými ještě dál, třeba až k řece Ohři nebo ke Stadicím. Tato dávná 
ohniska slávy a moci jsou v dnešní době občas skrytá ve stínu 
metropole, ve své většině nepatří k turistickým atrakcím, někdy 
se dokonce schovávají na zanedbané průmyslové periférii hlav-
ního města, kde je objeví jen pozorné oko poučeného poutníka.

Tím víc nás vábilo vydat se do této tajemné „krajiny prv-
ních Přemyslovců“. Zatímco Otomar zaujatě kráčel po sto-
pách příběhu mocenského vzestupu prvních knížat a shledával 
jimi zanechané stopy i mytologické souvislosti, Pepson s foto-
aparátem v ruce neúnavně zkoumal další pozoruhodné stavby, 
památníky a zajímavosti, které se v průběhu věků na oněch 
místech nakupily. Tyto pohledy ze dvou různých úhlů se na-
vzájem doplňují – a společně vytvářejí plastický obraz. 

A pokud Vám naše knížka pomůže uvidět zdánlivě známá mís-
ta v novém světle a všimnout si podrobností, které Vám předtím 
mohly unikat, pak budeme spokojeni, protože splnila svůj účel.

Otomar Dvořák
Josef Pepson Snětivý 
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ŘÍP

Dějiny PŘemyslovců začÍnajÍ na ŘÍPu

Kronikář Kosmas jako první zachytil bájné počátky Čechů 
ve své kronice, která ovšem není ani zdaleka objektivní zprá-
vou o dějinách. Hlavním cílem Kosmovy kroniky bylo zdů-
vodnit oprávněnost nároků Přemyslovců na český knížecí sto-
lec, neboť podle něj jsou přes pramáti Libuši rodově spřízněni 
se samotným praotcem Čechem! 

Říp však Kosmas nepostavil na počátek svého vyprávění ná-
hodně. Tato čedičová kupa, vysunutá daleko nad rovinu a připo-
mínající svou zaobleností ženský prs, vábila od počátku pozor-
nost všech, kteří kolem ní procházeli. Je obtížné si představit, že 
původní sopka byla velehorou, tyčící se do výše téměř 1000 me-
trů! Postupně se její boky sesuly, drobný popel byl odplaven, 
a zůstala jen tvrdá, ztuhlá výplň sopouchu. Typický zvonovitý 
tvar Řípu vznikl nakupením „odpadu“ na úpatí čedičového slou-
pu, kde vznikla mocná vrstva zřícených čedičových balvanů, 
která byla postupně překrývána drobnějšími úlomky, drtí, na-
vátými křemennými písky a vápnitou spraší. Jak bylo ověřeno 
vrtem, mocnost obruby na úpatí hory přesahuje sedmnáct metrů.

Zajímavostí je, že zdejší čedič obsahuje kromě olivínu 
i magnetovec, což způsobuje magnetické anomálie. Kompas 
na vrcholu Řípu ukazuje špatně! Je možné, že citliví jedinci 
(např. proutkaři) tady dokáží vycítit zvláštní chvění. Hora se 
svérázným způsobem projevuje i při bouřkách, zastavuje mra-
ky a stahuje k sobě blesky. 
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Na úpatí Řípu vyvěrají tři prameny, z nichž ten východní je 
odjakživa považován za léčivý. U něj se prý Slované utábořili, 
když jejich vojvoda Čech vystoupil vzhůru, aby se rozhlédl. 

Dnes by toho ale moc neviděl. Téměř celou horu pokrývá 
dubohabrový les, takže když si chceme zahrát na praotce Če-
cha a rozhlédnout se po „zaslíbené zemi“, musíme využít jed-
nu ze tří skalních vyhlídek na bocích hory kousek pod vrcho-
lem. Ale ten rozhled za to stojí, i když 455 metrů nad mořem 
není zase nějaká mimořádná výška. Je to dáno tím, že hora se 
tyčí nad plochou rovinou.

Monumentálnější zážitek z výstupu na Říp mívali pout-
níci až do roku 1879, neboť do té doby býval vrch bezlesý, 
naprosto holý, s mnoha skalními partiemi, dodávajícími hoře 
na dramatičnosti, pokrytý jen tuhou stepní trávou se spoustou 
pestrých alpinských květů a jenom sem tam nějakými keříky. 
Holiny na svazích byly částečně udržovány i uměle, hlav-
ně intenzivní pastvou koz a ovcí. Jen na vrcholové plošině 
kousek pod rotundou (zhruba tam, kde je dnes restaurace) se 
pietně udržoval dubový hájek, snad jako vzpomínka na dáv-
ný pohanský háj. Ten ovšem v roce 1848 vykáceli vzbouření 
sedláci na protest proti šlechtě, tedy rodu Lobkoviců, do je-
jichž pozemkového majetku hora dodnes patří. V roce 1879 
se však tehdejší majitel Mořic Lobkowicz rozhodl z důvodů 
hospodářských, ale patrně i politických, neboť se tu scházely 
časté protestní tábory lidu, celou horu zalesnit. Odborníci se 
dnes shodují v názoru, že to byla velká škoda, že se tím narušil 
přirozený vzhled monumentální hory se stepními loukami pl-
nými vzácných květů, zrušila se neomezená kruhová vyhlídka 
z vrcholu a ukryla rotunda, která se kdysi jako posvátný maják 
zdaleka bělala nad krajinou. 

Nápadná vyvýšenina poutala pozornost lidí od nejstarších 
časů a v rovinaté krajině byla důležitým orientačním bodem. 
Jméno je indoevropské a jeho původ tak sahá až do doby 
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bronzové. Znamená prostě „oblina, oblý vrch, hora“. Vychází 
z keltského „rib“, čili „žebro“, přeneseně skalní žebro země. 
Také ve staré germánštině slovo „rip“ znamenalo „skálu, nebo 
horu“. A my dodnes pěstujeme řípu, jejíž bulvy vykukují ze 
země podobně jako ona oblá hora! 

Praotec Čech na Říp nevystoupil náhodou, hora totiž ležela 
přesně ve středu tehdejšího slovanského osídlení Čech a ho-
rizont, jehož lze dohlédnout z jejího vrcholu, tvořil zároveň 
hranici tohoto osídlení.

Je zajímavé, že ve starověku nevzniklo na Řípu žádné opev-
něné hradiště, ačkoliv strategická poloha se k tomu přímo na-
bízela. Ani ve středověku nikoho nenapadlo postavit tam tvrz 
nebo hrad. Zřejmě stále platilo dávné tabu: Říp je sídlem moc-
ných bytostí, a smrtelník tam nemá co pohledávat, leda když 
tam vystoupí, aby předal oběti bohům a poprosil je o přízeň. 
Proto i archeologických nálezů na vrcholu je minimum. 

Historické děje připomíná románská rotunda, postavená 
na vrcholu hory, na místě starší, zřejmě dřevěné stavby. O je-

Dobový pohled na naši národní horu
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jím zbudování podává zprávu kronika kanovníka vyšehrad-
ského, pokračovatele v Kosmově kronice. Zpráva se vztahuje 
přímo k bitvě, která byla svedena 18. února 1126 u Chlumce 
poblíž Ústí nad Labem. V tento den proti sobě bojovali kní-
že Soběslav I. a německý král Lothar III. Právě přemyslovský 
kníže Soběslav, na památku toho, že téměř zázračně zvítězil 
nad německou přesilou, nechal přebudovat na vrcholu hory 
zmíněnou dřevěnou stavbu na „krásnou rotundu z bílého ka-
mene“. A tady musíme vyvrátit jeden úporně tradovaný omyl. 
Kaple na Řípu nebyla původně zasvěcena sv. Jiří, ale sv. Voj-
těchu, jehož přízeň dopomohla Soběslavovi k vítězství pomo-
cí zázračného praporce. Podrobněji si o této epizodě povíme, 
až navštívíme tajemné Vrbčany. Předpokládá se, že tu úplně 
původní dřevěnou stavbu nechal zbudovat kníže Břetislav I. 
k roku 1039, poté, co po odvážné vojenské výpravě do Polska 
přenesl Vojtěchovy ostatky z Hnězdna do Prahy. Naproti tomu 
první zmínka o zasvěcení kaple novému ochránci sv. Jiří se 
objevuje až na počátku 16. století. Němci ovšem horu Říp do-
dnes nazývají Sankt Georgsberg, tedy „Hora sv. Jiří“.

Václav Hájek z Libočan obohatil Kosmovo vyprávění 
o příchodu prvních Čechů do země o další překvapivé po-
drobnosti. Mimo jiné popisuje Čechův pohřeb „na jedné plá-

Josef Mathauser: Praotec Čech na hoře Říp
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ni pod posvátnou horou Řípem, kde mu jeho čeleď zbudovala 
hrob a po dlouhý čas Čechové to místo navštěvovali a klaněli 
se jemu. Po nedlouhém čase na tom místě ves postavili a pro 
uctívání toho hrobu Ctiněves jí jméno dali.“

Kronikář Pulkava, jenž žil v době panování Karla IV., uvádí, 
že poutníci mohou v jeho době mohylu praotce Čecha ve Cti-
něvsi vidět a že je ozdobena kamenným obloukem. Možná 
šlo o zbytek starověkého vchodu na úpatí mohylové hrobky, 
onoho dolmenového překladu na způsob stolu, jaké dodnes 
často vídáme v Bretani. Pulkava píše, že jakýsi stařec ho při-
vedl k místu, ležícímu vpravo pod ctiněveským kostelem, kde 
viděl zbytky nadzemního sklípku hrobky, jež se už na mnoha 
místech propadla.

Když se v roce 1853 vydal do Ctiněvsi romantický archeo-
log Václav Krolmus, nebylo už po legendární Čechově mo-
hyle ani památky. Krolmus měl však cit pro zaniklé stopy; 
když se ostřížím zrakem rozhlédl od kostela, spatřil v poli, asi 
50 kroků od hřbitovní zdi, nápadnou vyvýšeninu, jakési oblé 
návrší. Bylo mu podezřelé velké množství kamenů, roztrou-
šené na tom místě mezi čerstvě zoranými brázdami. Hned se 
k pahorku vydal, kopl párkrát do země svou holí, upravenou 
na motyčku – a z hlíny se vyvalily střepy keramiky a zlomky 
kostí. A když kopal hlouběji, narazil dokonce na krásný, ohla-
zený, do špičky opracovaný kámen s provrtaným otvorem, 
pravěký sekeromlat, který mylně přisuzoval Slovanům jako 
zbraň a odznak vojvodské moci. Jde o typický Krolmusův 
omyl. Přesto ji mohl najít ve slovanské mohyle; je totiž dost 
dobře možné, že staří Slované někde našli tuto pravěkou zbraň 
a považovali ji za magický nástroj předků, proto ji jako „vzác-
nou starožitnost“ vložili do hrobu uctívané osobnosti. 

Odborná veřejnost nebrala objevy nadšeného amatéra Krol-
muse příliš vážně. Historici už na konci 19. století prokázali, 
že pověst o příchodu praotce Čecha je zcela smyšlená.
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Teprve v roce 2006 se pomocí leteckého archeologického 
průzkumu podařilo odhalit, že Václav Krolmus měl v podstatě 
pravdu! Na okraji tabulové plošiny vykreslila vegetace, sní-
maná z ptačího nadhledu, na poli východně od kostela půdorys 
pozoruhodného objektu. Dnes už v terénu žádná vyvýšenina 
není patrná, ovšem zelenější vegetace zachovává obrysy za-
sypaného příkopu. Ten vymezoval čtvercové ohrazení o délce 
strany 25 metrů. Uvnitř se nacházel další lichoběžníkový útvar 
a uprostřed něj oválný objekt, patrně vlastní hrobka, ovšem 
už dávno vyloupená a zničená. Její rozměry však dokazují, že 
muselo jít o výjimečný hrob mocného muže.

Takže konečně praotec Čech? Archeologové vzápětí zchla-
dí naše nadšení: Podle střepů kulovitých amfor, které v objek-
tu nalezli, datují pohřeb na sklonek 4. tisíciletí před Kristem, 
takže to byl mocný náčelník národa, jehož jméno vůbec ne-
známe, který tu však žil dávno nejen před Slovany, ale i před 
Kelty a Germány.

K nejmladším nálezům v okolí příkopu patřily kostrové 
hroby z doby římské, tedy ze 4. století po Kristu. Zdá se, že 

Václav Krolmus
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tato lokalita byla osídlena nepřetržitě a pohřebiště sloužilo 
od doby bronzové až do raného středověku.

Je zřejmé, že dnešní obec Ctiněves, která nedávno slavi-
la 700 let od první písemné zmínky, má mnohem dávnější 
historii. Zvláštní pahorek s kostelem a samostatnou zvonicí, 
za nímž se rýsuje typická silueta Řípu, působí na každého ná-
vštěvníka přímo magickou silou – i když ten dávný praotec se 
určitě nejmenoval Čech!

(Otomar Dvořák)

místní zajímavosti
Výpravu na Říp začínám ve Ctiněvsi. Čechův hrob tam ne-
najdeme, hostinec U praotce Čecha však ano – a také pěk-
ně upravenou náves. Nad ní se tyčí kostel svatého Matouše, 
obklopený hřbitovem s výraznou márnicí. Také tento paho-
rek (včetně památníku padlých) je skvěle udržován, což platí 
i pro hřbitov. A tak mě mrzel jen fakt, že jsem nemohl vstou-
pit do kostela a vidět v něm mimo jiné devět náhrobníků rodu 
Zapských ze Zap, pocházejících z konce 16. století. Nejhod-
notnější patří rytíři Albrechtu Zapskému ze Zap na Ctiněvsi; 
je z červeného mramoru a s reliéfní postavou rytíře v život-
ní velikosti. Na to, že zde Albrecht údajně špatně hospoda-
řil a rod dokonce musel posléze Ctiněves prodat Polyxeně 
z Lobkovic, dostal náhrobník jako grand! To neříkám sarkas-
ticky, naopak mám k tomuto rodu bližší vztah, neboť jsme 
o něm s Otomarem psali v naší druhé společné knize Utajené 
hrady a zámky I. 

Svatostánek je ale krásný i zvenčí a předsunutá předsíň 
s opěráky mu dává nevšední charakter. Ve své původní ro-
mánské podobě zde stál už ve 13. století a současnou, pozdně 
barokní, dostal koncem 18. století, kdy byl na základech pů-
vodního kostela nově vystavěn.
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Pln pozitivních vjemů, které jsem v centru Ctiněvsi nasbí-
ral, vyrážím k posvátné hoře. Autem jsem dojel pohodlně až 
k maličké osadě pod pramenem (či jezírkem) Hamlouf. Hned 
na začátku pěšiny jsem za typickými kůly chmelového pole 
uviděl vrcholek věže kostela svatých Petra a Pavla v Kosto-
mlatech pod Řípem. „Požehnaný kraj,“ řekl jsem si…

… a tento můj pocit ještě zesílil, když jsem viděl, jak hez-
ky místní (ze Ctiněvsi a Černoučku, tyto obce jsou historic-
ky téměř srostlé) upravili okolí studánky Hamlouf. Tu údajně 
vytvořil před výstupem na Říp sám praotec Čech. Dnes jde 
o jedno ze zastavení „poutní cesty“ Blaník – Říp. Studánka 
jako taková je zakrytá, voda vytéká potrubím a naplňuje umě-
lé jezírko. Já jsem pro změnu naplnil přinesenou lahev – vždyť 
jakou lepší tekutinou bychom mohli pokřtít knihu, kterou teď 
držíte v ruce?

To jsem byl stále nikoli na Řípu, ale jen Řípu na dohled. 
Ačkoli na dohled… Počasí se rychle kazilo a hora se začínala 

Takto ztvárnil Říp Karel Liebscher
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ztrácet v mlžném oparu. Už blátivá cesta mezi poli mi dávala 
tušit, že v mém odění to nebude nahoru žádný med a že jsem 
poněkud podcenil své vybavení. Až k rozcestníku pod Řípem 
to šlo, ale závěrečný půlkilometr na vrchol mi dávalo kluz-
ké bahno slušně zabrat. Jde o příkré stoupání mezi kameny 
v romantické, téměř vysokohorské scenérii, ale pokud nemáte 
příslušné obutí, doporučuji na Říp vystoupit z Krabčic, od-
kud vede alej. Špinavý jsem se vyplazil na Pražskou vyhlídku 
(kromě ní jsou tu ještě Mělnická a Roudnická). Musí odtud 
být nádherný rozhled! Na informační tabuli jsem si přečetl, že 
Mělník a Hazmburk jsou odsud vidět téměř za každého poča-
sí. Škoda, že toho lednového dne nastalo zrovna ono „téměř“. 
Dohlédl jsem sotva do nejbližšího okolí hory, dál vůbec ne. 

Z Pražské vyhlídky, toho dne tedy spíše ne-vyhlídky, jsem 
vystoupal skoro až na vrchol – k Boumově chatě. Ta se dodnes 
dochovala v prakticky nezměněné podobě, v jaké ji folklorem 
ovlivnění sokolové vystavěli v roce 1907. Během této mé 
návštěvy byla samozřejmě zavřená, protože jsem byl jediný, 
kdo pojal nápad vylézt v takovém počasí až sem. Potěšil mě 
však její perfektní stav – a také nápis: „Co Mohamedu Mek-
ka, to Čechu Říp.“ Nafotil a obešel jsem také největší zdejší 
pamětihodnost, totiž rotundu svatého Jiří a Vojtěcha (i ta byla 
přirozeně zavřená) a pln obav se vydal na cestu dolů.

Uvědomil jsem si, že na Říp rádi vystupují státníci, a tak 
jsem po prezidentském vzoru objímal stromy. Ne proto, abych 
načerpal sílu, ale abych na zrádném bahně neupadl. Nakonec 
jsem vše zdárně překonal – a bohatší o adrenalinový zážitek 
a několik kilogramů bahna na botách doklopýtal až k autu.

S rotundou na kopci, který jsem právě opustil, jste byli se-
známeni v předchozím textu. Teď Vás vezmu k několika dal-
ším sakrálním památkám, kterými slyne tento staroslavný kraj. 

Ve Ctiněvsi jsme už byli – a když jsem do této obce mířil 
od Prahy, potěšil mé oko kostel svatého Václava v Ledčicích. 
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Pravda, na to, že prošel generální opravou v letech 1999 – 
2000, není jeho fasáda zcela bez poskvrny. Ale výrazné prů-
čelí s lobkovickým znakem (nechybí v něm pernštejnský býk, 
jistě odkaz na paní Polyxenu) a charakteristická silueta tento 
nedostatek bohatě vyvažují. Ledčice jsou obec prastará, popr-
vé zmiňovaná už v roce 1102, zatímco kostel je připomínán až 
k roku 1384. Po jeho devastaci za třicetileté války ho pro Lob-
kovice přestavěl Girolamo Jeroným Costa. Nevyužil při tom, 
jak bývá obvyklé, základů původního svatostánku, ale navrhl 
nový půdorys ve tvaru kříže. Stavbu dokončil roku 1752 Petr 
Pavel Columbani, s nímž se setkáváme v této knize i jinde – 
na Peruci.

Černouček jsme zmínili jako obec, která dodnes udržuje těs-
ný vztah se Ctiněvsí. Také zde máme co do činění s velmi sta-
rou vsí – a s kostelem, který vznikl na místě svého zbořeného 
předchůdce. Kostel svatého Bartoloměje je zde uváděn k roku 
1311 a k zemi šel – prý z neznámých důvodů – ve druhé polo-

Pohřeb praotce Čecha v Hájkově kronice
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vině 18. století. V letech 1769 – 1774 ho pro hraběte Adama 
Hartiga, majitele Horních Beřkovic, postavil pražský stavitel 
Antonín Schmied. Před kostelem stojí obvyklá socha svatého 
Jana Nepomuckého, zde ovšem světec netypicky vede za ruku 
chlapce. V nejbližším okolí si povšimneme desky na domě čp. 
50, kde je dnes úřad – a kde dříve sídlila škola; působil na ní 
a svého Malého Bobše zde psal Josef Věromír Pleva. Velmi 
pěkná je sousední empírová fara (čp. 14), stejně jako zákoutí 
s krucifixem už za obcí.

V Krabčicích nelze přehlédnout obří kostel Českobratrské 
církve evangelické z roku 1885. Ano, v tomto regionu mají 
nekatolická vyznání svou tradici, vyvolanou kolem poloviny 
19. století opožděnou reakcí na toleranční patent; ale rozměry 
této stavby mě přesto uvádějí v úžas. Zajeďte si do Krabčic, 
a uvidíte sami. Ostatně nemusíte ani přímo do obce – věž je 
viditelná ze vzdálenosti 20 kilometrů! A proč je kostel tak 
monumentální? Stoupající počet evangelíků v době jeho vý-
stavby zřejmě není jediným důvodem. Ten druhý možná tkví 
ve furiantství zdejších sedláků tohoto vyznání. Kostel vznikal 
díky sbírce… a výše příspěvků i se jmény dárců byla oznamo-
vána během nedělních bohoslužeb. Přispěvatelé se prý začali 
předhánět, kdo dá na stavbu víc – a výsledek vidíte sami. 

Škoda, že oni či jejich následovníci nevěnovali také nějaký 
ten obolus na zchátralou sýpku a na další (a jinak zajímavé) 
hospodářské objekty v Kostomlatech pod Řípem. Kostel sva-
tých Petra a Pavla na návrší nad nimi je krásný; a velmi sta-
rý, snad už z první čtvrtiny 13. století. Patří do tzv. doksanské 
skupiny románských kostelů (všimněte si zdejší apsidy). V té 
době ještě neměl masivní věž, ta přibyla až v 16. století, stejně 
jako štít lodi a předsíň. 

Ve srovnání s ním se evangelický kostel v sousedních 
Lib kovicích pod Řípem jeví jako chudý příbuzný – nemlu-
vě o rozměrovém porovnání s „kolosem krabčickým“. Tato 
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novostavba z roku 1855 je však přece jen něčím výjimečná: 
jde o vůbec první evangelický kostel v Čechách, který měl 
věž a zvony!

Na závěr zmíním, že celá řada pozoruhodných památek 
– kostel svatého Linharta, mariánský sloup, fara a zámek – 
na nás čeká v nedalekém Cítově. Do této obce, proslulé také 
coby místo, odkud na náš stůl míří vajíčka, však zamíříme 
v některém z dalších výletů či knih. Zatím prozradím jen to, 
že do dvora – „vaječného království“ – jsem nepozorován 
vnikl… a nestačil se divit. 

Podřipsko, to opravdu není jen Říp. Ale beze své dominanty 
by to zase nebylo Podřipsko, o tom nemá cenu diskutovat. 

Zanechme tedy planých debat a vydejme se po stopách prv-
ních Přemyslovců – na Starou Kouřim!

(Josef Pepson Snětivý)



19

KouŘim

město, jehož sláva se DotýKala hvězD

Jistě poznáváte podobnost tohoto výroku s proslulou věštbou 
kněžny Libuše. Možná vás však překvapí, že se nevztahuje 
k Praze, ale k hradišti ve své době mnohem většímu, bohat-
šímu, výstavnějšímu a posvátnějšímu, než byl Pražský hrad, 
Vyšehrad, Levý Hradec či Budeč. Ano, budeme si vyprávět 
o legendární a mocné Staré Kouřimi, jež byla silou vyvráce-
na, zničena – a co víc, záměrně vymazána z českých dějin. 
Skoro se nabízí srovnání jejího zániku s osudem starověkého 
Kartága či Tróje.

Historik a archeolog Michal Lutovský napsal: „Stará Kou-
řim je zcela výjimečným objektem, který nemá mezi našimi 
slovanskými hradišti srovnání. Máme před sebou nejvýznam-
nější mocenské středisko v Čechách druhé poloviny 9. a první 
poloviny 10. století. Postupně budované tři pásy obloukovitě 
se táhnoucích hradeb, z nichž ta vnější dosáhla délky 1320 m, 
obklopily někdy na konci 9. století areál o rozloze 44 hekta-
rů. Stará Kouřim je tak bezesporu nejrozsáhlejším opevněným 
sídlištěm raně středověkých Čech.“

Mohutný terénní blok hradiště je přístupný z několika stran, 
ale nejpůsobivější je výstup od říčky Kouřimky (Vavřinec-
kého potoka), která vytváří kolem západního okraje náhorní 
plošiny oblouk strmě zahloubeného údolí. Úvozová cesta nás 
vyvede z parkově upravené nivy pod opuštěným kamenolo-
mem až na svažitou louku, na jejímž vrcholu se před stěnou 
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křovinami porostlého valu impozantně tyčí narezlý balvan. To 
je proslulý Lechův kámen; první zastávka na naší cestě do ml-
havé krajiny mýtů.

Obcházím kolem dokola ten podivný, přibližně tři metry 
vysoký kvádr s plošinou na hřbetě a svislými stěnami, rozčle-
něnými do několika nepravidelných výstupků. Podle geologů 
jde o přirozený skalní výchoz ruly (ostatně i z povrchu nedale-
ké polní cesty se místy proklubává obnažená hornina), ale jeho 
osamělost na travnaté pláni působí zvláštně, takřka nepatřičně. 
Leží tu jako zaťatá pěst. Nebo jako hranice řežavějících trámů, 
z nichž dosud dýchá žár vyhaslého ohně…

V duchu si představuji hučící plameny a sloup černého kou-
ře, promíšeného jiskrami, jenž kdysi stoupal k nebesům, aby 
všem na míle daleko zvěstoval, že tady je předurčené sídlo 
vojvody Lecha a jeho lidu. Kouřový signál!

Jistě budete ten příběh o bratřích Čechovi a Lechovi znát; 
stará pověst správně tuší, že Kouřimí začínají české dějiny, 
neboť je prvním jmenovaným sídlem, vzniklým údajně krát-
ce poté, co se slovanští Charváti v čele s praotcem Čechem 
usadili pod horou Řípem. Vypráví se, že Lech se po nějakém 
čase rozloučil s bratrem Čechem a pokračoval s lidmi svého 
rodu v cestě na stranu polední. Když našli vhodné sídlo, za-
pálili na vybraném obětním kameni velký oheň, jímž vzdali 
poctu bohům. Čech každého rána netrpělivě vyhlížel z hory 
Řípu a upokojil se teprve tehdy, když na obzoru zahlédl prapor 
kouře, jenž byl smluveným znamením, že Lechova výprava 
byla úspěšná, že bratr dosáhl vytouženého cíle. A podle toho 
kouře, přinášejícího radostnou zvěst, začali Lechovo sídlo na-
zývat Kouřimí.

Ve skutečnosti patrně název hradiště nemá nic společného 
s kouřem; mohl by být odvozen (s typickou záměnou mezi 
„ch“ a „k“) od staroíránského a Slovany převzatého výrazu 
„chaor, chaorim“, jímž se označovalo stádo – odtud i název 
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kmene Charváti (Chorvaté), jenž vlastně znamená „pastevci“. 
Tedy „Hrad pastevců“? Právě tak se nabízí prastarý indoev-
ropský výraz „kar“ ve smyslu „tvrdý, pevný, kamenný“.

K Lechovu kameni se váže tato pověst: Kdo prý ho doká-
že o štědrovečerní půlnoci třikrát oběhnout (nebo obskákat 
po jedné noze) – ale co je důležité: bez jediného nadechnutí (!) 
–, tomu se kámen otevře a vydá mu své poklady. Čili tradič-
ní „magická rada“, která se váže i k některým dalším českým 
kamenům a pravěkým mohylám a která zřejmě skrývá nějaké 
symbolické podobenství. Hledač esoterických stop v české 
krajině Jiří Kuchař se domnívá, že jde o zkreslenou vzpomín-
ku na původní pohanské obřady, neboť je doloženo (například 
z poslední slovanské svatyně Arkony), že kněz vstupující 
do blízkosti božského idolu zadržoval dech, aby „boha svým 
výdechem neurazil“. 

Uctívání Lechova kamene doložily i četné archeologické ná-
lezy keramických střepů a opálených zvířecích kostí v okolní 
půdě, pocházející z nejrůznějších historických období. Tradice 
také říká, že ve středověku byly u Lechova kamene upalovány 
usvědčené čarodějnice. Přesto na něm neulpělo nic negativní-
ho; je to místo svým způsobem povznášející a otvírá se odtud 
jedinečná panoramatická vyhlídka na dnešní město Kouřim. 

Je příznačné, že posvátný kámen se nachází mimo opevně-
ný areál hradiště, těsně pod vnějším valem. Zřejmě se tím vy-
jadřoval jeho vztah k okolní zemi, neboť Lechův kámen (slo-
vo „lech“ označovalo stařešinu, vůdce rodu, majitele půdy) 
ležel na „sněmovním poli“ a byl pozůstatkem původní rodové 
demokracie. Nenáležel jen knížeti, ale celému kmeni Zliča-
nů. Je pravděpodobné, že na něm byla obřadně nastolována 
zlická knížata. Dovedu si živě představit, jak byl nový kníže 
slavnostně vyveden po dřevěných schůdcích na horní plochu 
balvanu, nad shromážděné davy, a tam za provolávání slávy 
usazen na rozprostřenou beraní kožešinu, na hlavu mu byla 
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vložena špičatá čepice a do ruky vtištěn mocný čakan, tepa-
ným stříbrem zdobená obřadní sekera. 

Hradištní areál na Staré Kouřimi býval využíván dávno 
před příchodem Slovanů. Již v pátém tisíciletí př.n.l. se sku-
pina zemědělského lidu, označovaného jako „kultura s vypí-
chanou keramikou“, opevnila na nejjižnějším cípu planiny, 
jenž vybíhá jako ostroh nad zákrut Kouřimky a je ukončen 
sráznými Pášovskými skálami, pod nimiž se až do roku 2013 
(tehdy se při povodni protrhla jeho hráz) rozléval velký rybník 
Strašík. Není to sice místo nejvyšší, ale bylo dobře hájitelné. 
V mladší době bronzové tu stávala dřevěným plotem chráněná 
osada lidu popelnicových polí. Zbytky nádob s ušima ve tvaru 
dobytčích rohů jsou neklamným znamením přítomnosti kul-
tury řivnáčské, svoje sídlo a možná i svatyni tady měl také lid 
kultury knovízské.

Ptolemaiova mapa Velké Germanie z počátku 1. tisíciletí n.l. 
uvádí „obchodní stanice“, které v jeho době ještě fungovaly 

Z tohoto zádumčivého místa můžeme vyrazit na Starou Kouřim
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podél dálkových tras. Užívá pro ně původních (keltských? 
germánských?) názvů. Ovšem jen některá místa se podařilo 
identifikovat a ztotožnit s těmi dnešními. Brněnští historici 
Květ a Řehák se domnívají, že pozdější Kouřim nese na Ptole-
maiově mapě jméno Hegetmatia. Je označena jako významný 
bod na křižovatce severojižních a západovýchodních cest. 

Vnější val, skrze který projdeme průkopem od Lechova ka-
mene, je naopak upomínkou na vrcholné období Staré Kou-
řimi, kdy hradiště na přelomu 9. a 10. století do svého areálu 
zahrnulo téměř celou náhorní plošinu a stalo se v rámci teh-
dejších Čech bezkonkurenčním „velkoměstem“. Už vstup byl 
monumentální: dva dřevěné můstky vedly přes 12 m široký 
a 5 m hluboký příkop do dvou esovitě prohnutých průchodů 
s kleštinovými zadními křídly, vybíhajícími z tělesa pět metrů 
vysoké hradby. Blok náspu, ponechaný mezi oběma průcho-
dy, byl upraven jako obranná bašta. Samo těleso hradby bylo 
tvořeno z roubených komor, vyplněných udusanou hlínou; 
z vnější strany bylo ukryto pod strmým hliněným náspem, ze 
strany vnitřní ho zpevňovala stěna z dubových fošen, jištěná 
v pravidelných rozestupech šikmými podpěrami z kulatiny. 
Brána, postupně odkrývaná od roku 1949, natolik nadchla 
archeology, že se rozhodli pro její rekonstrukci. Za použití 
původních materiálů a technologií ji znovu postavili. Dobový 
turistický průvodce píše: „Znovuvybudovaná brána hradiště 
jest unikátem, k jehož zhlédnutí přijíždějí k nám i zahraniční 
vědečtí pracovníci.“

Stačilo však pouhých padesát let, aby se problematická re-
konstrukce hradištní brány zcela rozpadla a vrátila do stadia 
původního, křovím zarůstajícího valu. Je to názorný důkaz 
toho, že pokud nebyly dřevohlinité hradby každoročně udržo-
vány a opravovány, brzy nad nimi zvítězila všemocná příroda.

Ještě pozoruhodnější je okolnost, že při odkrývání zanese-
ného příkopu našli archeologové velké množství nedbale po-
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hozených mužských koster, promíšených železnými hroty ši-
pek a zbytky poškozené výzbroje. Těla pobitých bojovníků se 
doslova hromadila u obou vstupních průchodů. Je to nespor-
né svědectví o posledním urputném boji. Stará Kouřim tehdy 
padla pod náporem Pražanů a definitivně ztratila možnost stát 
se hlavním městem Bohemie. Vydrancované a vypálené hradi-
ště (jehož zánik se uvádí k roku 936) bylo ponecháno svému 
osudu. Od těch dob už na něm nikdo nežil. Možná vítězové 
toto místo prokleli a vyhlásili nad ním rituální zákaz („tabu“) 
dalšího osídlování. Své vlastní strážní hradiště, zasvěcené bo-
jovníku s drakem svatému Jiří, si později postavili na protileh-
lé straně údolí říčky Kouřimky. Proč asi?

Pojďme dál do nitra Staré Kouřimi. Snad ten důvod odhalíme.
Přecházíme napříč někdejším předhradím, kde stávaly roz-

troušené shluky chalup, oborohů, spižíren, kováren, hrnčíren 
a jiných dílen, mezi nimiž se volně popásal dobytek. Už zdál-
ky vidíme na nejvyšším místě planiny malý hájek, skupinku 
starých, památkově chráněných lip, v jejichž stínu probělává 
barokní kaplička. Je zasvěcena sv. Vítu – stejně jako pražská 
hradní katedrála. Cítíme v tom nenápadný, skrytý vzkaz. Ale 
také podvědomou (či vědomou?) vazbu k odkazu slunečního 
boha Svantovíta (Svatovíta), jenž podle staroslovanské tradice 
vyjížděl z rudé brány jitra na bílém koni, se zlatým kohoutem 
na rameni a s kopím slunečního paprsku v pozdvižené ruce. 

Jsme na akropoli, původně samostatně opevněném a nej-
výše položeném místě někdejšího hradiště (292 m.n.m.). Pod 
námi leží krajina jako strakatý, zvlněný plášť. Dokud tomu 
ještě nebránily stromy, býval odtud dokonale kruhový vý-
hled, přes Labe až k mlhavým siluetám Krkonoš, Jizerských 
hor a k posvátnému Řípu, na opačnou stranu pak přes údolí 
Sázavy a Benešovskou pahorkatinu až k tajemnému Blaníku, 
na straně východní do nížin Polabí, k Orlickým a Železným 
horám, kde Sázava pramení, a ve směru zapadajícího slun-
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ce přes Černé lesy a prameniště Šembery až k údolí Vltavy, 
do níž se Sázava vlévá. Málokdo ví, že právě stojíme v geo-
grafickém středu Evropy. Pod našima nohama se protínají po-
myslné čáry: 15. poledník se tu kříží s 50. rovnoběžkou!

Už lidé se šňůrovou keramikou měli na tomto nejvyšším 
bodu planiny své pohřebiště; jejich kostry, skrčené na boku, 
zaujímaly polohu embrya v lůně Matky země. Ve druhé po-
lovině 9. století se akropole stala centrem knížecí správy, re-
prezentativním sídlem. Stavba, která tu vznikla pod ochranou 
druhého vnitřního valu, nemá v nálezech pozůstatků tehdej-
šího slovanského světa obdoby (což neznamená, že byla je-
diná, spíše, že pozůstatky něčeho podobného se dosud nikde 
jinde nenašly). Byla to 90 metrů dlouhá, ale jen 6 metrů široká 
chata, jakási obří dřevěná „housenka“. Nepoměr délky a šířky 
vysvětlují historici tehdejší neschopností stavebníků zastře-
šit širší prostor, než byla běžná obytná chata, a naproti tomu 
snahou zbudovat co nejrozměrnější stavbu. Usuzuje se, že šlo 
o jakousi „knížecí síň“, reprezentativní palácové sídlo, kde se 
u svého pána a vladaře scházela a společně hodovala celá dru-
žina, kde kníže odměňoval své bojovníky a plánoval s nimi 
nové výboje, kde od porobených rodů vybíral dávky za ochra-
nu či za mír, přijímal cizí vyslance a kupce, vyslýchal zajatce 
a soudil provinilce, jak to známe z ruských „bylin“, keltských 
eposů a severských „ság“. Záhadný „dlouhý dům“ mohl též 
sloužit jako kultovní prostor.

Na tabulce naučné stezky si můžete prohlédnout jeho kre-
sebnou rekonstrukci; mě ale nejvíc fascinuje fotografie poří-
zená během archeologického výzkumu, na níž se do neuvěři-
telné dálky táhnou řady kůlových jam. Obvodové stěny měly 
šířku 1,50 metru! Uprostřed každé ze stěn se skrývala řada 
zapuštěných kůlů a o ně se z obou stran šikmo opíraly dlou-
hé, ploché fošny. Podle jejich sklonu archeologové usuzují, 
že sahaly do výše čtyř metrů, kde lze předpokládat sedlovou, 
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došky krytou střechu. Tato zvláštní konstrukce „dutých dřevě-
ných stěn“ možná sloužila k lepší tepelné izolaci. Budova byla 
směrována od východu k západu, na obou koncích uzavřena 
do oblouku. Dovnitř se vstupovalo pouze od jihu dvěma úz-
kými vchody. Uvnitř chaty nalezli výzkumníci zbytky ohnišť 
a zahloubených sklepních jam. Prostor byl také členěn několi-
ka příčkami, takže nešlo o jedinou dlouhou halu. 

Tajemný „dlouhý dům“ vzrušuje naši fantazii. Snad jakou-
si zmatenou vzpomínku na něj najdeme v kronice Václava 
Hájka z Libočan, jenž ji sice uvádí až v souvislosti se zalo-
žením protilehlého přemyslovského „hradiště sv. Jiří“ kníže-
tem Boleslavem, ale přesto je jeho „vybájená“ zpráva ve svět-
le archeologických nálezů přinejmenším zvláštní. Posuďte 
sami: „Kouřimští duom krásný prostřed města dali postaviti 
a dali jemu jméno Soudný neb Radný a tu sú také práva ně-
kdy od Přemysla a Libuše zřízená položili a jimi se spravovali, 
kterýchž práv jsú na ten čas netoliko Pražané, ale i jiná mnohá 
města velmi potřebovali a jich neměli. A tak v krátkém času se 
to město Kouřim velmi pěkným stavením ozdobilo a nad jiná 
města bylo slavnější.“ 

Počátkem 10. století zanikl „dlouhý dům“ požárem, teh-
dy shořely i dřevěné součásti opevnění. Byl to snad důsledek 
válek knížete Radslava Zlického se sv. Václavem? Vypadá 
to pravděpodobně, protože krátce poté bylo sídlo znovu, na-
posledy obnoveno – ale tentokrát na novém, modernějším 
principu. Obranná hradba akropole byla na způsob hradeb 
přemyslovských na čele obestavěna kamenem (právě na jejím 
rozvaleném zbytku dnes stojí kaplička sv. Víta) a na místě vy-
páleného „dlouhého domu“ vznikl „dvorec“, areál s několika 
roubenými obytnými a hospodářskými staveními (včetně pod-
zemních zásobáren zrní), uzavírajícími obdélník kolem chrá-
něného vnitřního dvora. Asi před polovinou 10. století bylo 
i toto sídlo vypáleno – a Stará Kouřim už zůstala navždy pustá.
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Polní cesta nás vede travnatými pláněmi, nad nimiž letí 
bílá oblaka jako stáda bělostných beránků. Je to cesta do hlu-
bin času, do míst, kde poznáme nejdůvěrnější tajemství Staré 
Kouřimi. Směřuje k mělce zahloubenému úvalu mezi akropolí 
a nejstarší částí hradiště, kde se skrývá Libušino jezírko. Je to 
velice zvláštní místo. Obdélníková nádrž bývá, bohužel, větši-
nu roku vyschlá; dávný puklinový pramen se z neznámých dů-
vodů ztratil a dnes je jeho napájení závislé pouze na dešťových 
srážkách. Měl jsem mimořádné štěstí, když jsem tady na jaře 
roku 2005, brzy po tání sněhu, místo tradiční jámy s vyschlým 
dnem spatřil lesklý obdélník hladiny, po níž jako by běžely 
desítky prchavých stínů. Bylo to skutečně kouzelné věštecké 

Kaple sv. Víta na místě „dlouhého domu“
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zrcadlo, nad nímž jsem si dovedl představit bájnou věštkyni 
Libuši. Ano, na Staré Kouřimi cítíte přítomnost pramatky ná-
roda mnohem silněji než na Libušíně u Kladna či na pražském 
Vyšehradě! Tady ten dávný mýtus pořád žije a dýchá… 

Ta energie se kupodivu neztrácí, ani když je jezírko na troud 
vyschlé! Mocná a povzbudivá síla jako by zvolna putovala 
kolem jeho břehů a nádherné vrby, které se tu během posled-
ních desetiletí bujně rozrostly, ji ještě umocňují. Jejich kmeny 
se naklánějí ve fascinujících úhlech, plazí se nízko nad zemí 
jako mírní, ochočení draci, zvoucí návštěvníka k pohodlnému 
usazení na svém hřbetě. Potkali jsme tu partu mladých lidí; 
seděli a leželi na vrbách se zavřenýma očima, přitisknuti zády 
k teplé kůře. Také pes, velký černý vlčák, ulehl mezi vystouplé 
kořeny a položil hlavu na přední tlapy. Sladké uvolnění… Je 
to zvláštní; nic mimořádného tu nevidíte, jen jámu s rozpras-
kaným suchým blátem na dně, částečně zavátou suchým lis-
tím, a mlčící vrby kolem dokola v nažloutlém svitu pozdního 
odpoledne – a přesto se vám odtud nechce. Je tu tak dobře 
a konejšivě jako v mateřské náruči. 

Archeologický průzkum ukázal, že původně přírodní jezír-
ko bylo někdy na počátku 9. století uměle rozšířeno do tvaru 
obdélné nádrže, jeho břehy byly zpevněny kůly s propleteným 
proutím a byl upraven sestup k vodě s povalovými chodníčky 
a schůdky. Ze severozápadní strany je kryla dřevěná palisáda 
s předsunutým, dva metry hlubokým příkopem (její průběh 
dnes naznačuje linie křovin). Mezi příkopem a břehem jezír-
ka byly nalezeny zbytky velikých ohnišť; zde patrně hořely 
obětní hranice k poctě božstva pramene. Možná, že určená 
kněžka (jejíž titul mohl znít „libuše“ – bylo to tedy označení 
funkce, nikoliv vlastní jméno) mezi nimi pravidelně sestupo-
vala k vodě, aby věštila budoucnost zlického národa z odlesků 
v hladině nádrže. Třeba nádržka sloužila i k rituálním koupe-
lím... A v neposlední řadě byl zdejší pramen zdrojem pitné 
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vody pro obyvatele hradiště. Název Libušino jezírko se prý 
traduje od nepaměti, ačkoliv písemně je poprvé doložen až 
v pozemkových záznamech z roku 1592.

O mimořádné posvátnosti místa svědčí okolnost, že na jiho-
východním břehu jezírka vzniklo pohřebiště zlických knížat. 
Archeologický průzkum tady odhalil úžasné svědectví o jejich 
moci a bohatství; ten objev by se snad s trochou nadsázky dal 
přirovnat k odkrytí hrobek vládců starořeckých Mykén. Šest 
nejstarších hrobů bylo vytesáno hluboko do skalního podloží 
a má podobu šachtových komor, uzavřených kamennými víky. 
U koster statných mužů se nacházela přepychová výbava, v níž 
nechyběly skvostné, rytím a vykládáním zdobené meče, stříb-
rem kované řemení, zlacené ostruhy a bohatě zdobená vědra. 
Unikátní jsou však zejména předměty, představující insignie 
(znamení) moci, tedy jakési prvotní „korunovační klenoty“. 
Patří k nim stříbrem plátovaný a řadami podkovovitých vrypů 
a vlnovek zdobený čakan (čakan je původně válečná sekerka 
s ostřím na jedné a s kulovitým zakončením na druhé straně 
hlavice). Odborníci usuzují na orientální původ vzácné zbra-
ně, neboť má typické znaky jemné práce perských klenotníků. 
Neméně pozoruhodný a velmi exoticky vyhlížející je stříbrný 
nákrčník v podobě hada. Nechybí ani zlatem a stříbrem zdo-
bená bronzová špice obřadního kopí či slavnostního dřevce 
pro praporec.

Nedlouho po uzavření šesté skalní knížecí hrobky došlo 
ke změně pohřebních rituálů. Na břehu jezírka se těla zemře-
lých začala ukládat do jam běžných rozměrů. Už se v nich 
neobjevují jednoznačné odznaky vládců, přesto je jasné, že 
sem byla pohřbívána elita hradiště. Velké množství zlatých 
a stříbrných šperků v hrobových inventářích má v tomto 
„mladším období“ jednoznačně velkomoravský charakter. 
Nejbohatší je hrob ženy z první poloviny 10. století, pro niž 
se mezi odborníky vžilo označení „kouřimská kněžna“. I ona 
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byla na „poslední cestu“ vybavena velkým množstvím šper-
ků ve stylu Velké Moravy, jako jsou gombíky s květinovým 
reliéfem nebo stříbrné perly s jemnou granulací, zlacená spí-
nací jehlice, stříbrné náramky a množství dalších drobností. 
Co však lze mezi jejími klenoty považovat za zcela unikátní, 
to jsou čtyři páry stříbrných náušnic s dlouhými řetízkovými 
přívěsky, jejichž horní část tvoří kruh, do kterého je umístěna 
postavička beránka. Podle odborníků nemá tento šperk v mo-
ravských nálezech obdobu a je něčím zcela novým ve výtvar-
né tvorbě 10. století.

Znamení beránka. Možná, že jde o první dotek křesťanství, 
symbol Krista (Hle, Beránek Boží!). Ale cítím i dávné souzně-
ní s „Hradem pastevců“.

Zajímavý je nález základů malé obdélníkové dřevěné bu-
dovy, která vznikla někdy před polovinou 10. století, v po-
sledním období existence pohřebiště. Usuzuje se, že mohlo 
jít o křesťanskou kapli. Vzhledem k tomu, že Stará Kouřim 
byla bránou k Moravě a že přes Zlicko proudily kulturní vli-
vy z východu dále do Charvátska, Pražska a země Lučanů, 
dá se očekávat, že na zdejším hradišti nalezli po pádu Vel-
komoravské říše útočiště nejen mnozí šlechtici a řemeslníci, 
ale také vyhnaní kněží, žáci moravského biskupa Metoděje, 
a ti zde sloužili staroslověnské bohoslužby. A proč od kaple 
vedly schůdky přímo do nádrže? Patrně tehdy bylo Libuši-
no jezírko využito jako přírodní baptisterium, jako místo pro 
křty pohanů. Tradice Libušiny posvátné vody tak našla nové 
– a poslední – naplnění. Možná jen dvě desetiletí poté všech-
no násilně zaniklo v křiku útočníků a řinčení mečů, v plame-
nech a dýmu.

Ale mateřská postava Bílé paní se tu prý stále zjevuje, hlav-
ně za mlhavého podzimního svítání. Obchází své jezírko, aby 
chránila jeho hmotné i duchovní poklady.

(Otomar Dvořák)
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místní zajímavosti

Také v „nové“ Kouřimi je toho dost k vidění. Je obehnána výji-
mečně dochovanými hradbami ze druhé čtvrtiny 13. století (srov-
natelné jsou u nás snad jen v Poličce). Přežilo jich 1 250 metrů – 
a ze čtyř bran jediná: Pražská brána na severu starého města. Ani 
ona se dnešních dnů nedožila v původní podobě, kdysi bývala 
o jedno a půl patra vyšší. Za její snížení nemohou boje, ale pře-
stavba po jednom z požárů v 17. století. I tak je považována 
za nejlépe zachovanou stavbu svého druhu v Evropě. 

Poslouží nám tedy coby unikátní vstup do „staré, ale přesto 
nové“ Kouřimi, avšak setrvejme ještě chvíli vně hradeb. Ulice 
s výstižným názvem Okružní totiž nabízí několik míst, která 
bychom neměli minout. 

Pokud jsme řekli, že kouřimské hradby jsou jedněmi ze 
dvou nejzachovalejších u nás, pak kouřimské stodoly jsou už 
naprostým unikátem. Pravda, pás předměstských stodol před 
hradbami býval v každém českém městě. Zachovaly se však 
jen a pouze tady – a zejména na severu hradebního okruhu. 
Je to způsobeno hospodářskou stagnací Kouřimi, která se ne-
rozvíjela jako jiná města, zůstávala dlouho uzavřená ve svých 
hradbách, a tudíž nepotřebovala nový prostor, což jinde vedlo 
ke zboření takovýchto staveb. Ani v jednadvacátém století se 
zatím nezdá, že by byl pás vně kouřimských hradeb vystaven 
nějakému enormnímu tlaku developerů, ale vzhledem k jedi-
nečnosti této památky bych doporučil její vzetí pod památko-
vou ochranu.

Pás stodol je mezi Pražskou bránou a autobusovým nádra-
žím dokonce oboustranný. Vyhlédneme-li z brány opačným 
směrem, uvidíme pozdně gotický hřbitovní kostel Nejsvětější 
Trojice z roku 1591. Hřbitov je kolem něj dodnes a k tomu křes-
ťanskému přiléhá od severu i malý a poměrně mladý židovský. 

A pokud máme auto či chuť na procházku, můžeme se vy-
dat po silnici 334 k severu, tedy směrem na Třebovli. Po levé 
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straně uvidíme barokní, klasicistně přestavěnou kapličku svaté 
Anny. Není ničím zvláštní, ale ona i její lokalita, kde se dříve 
nacházela gotická boží muka, vyzařuje půvab a klid.

Leč zpátky do „našeho“ města. Abychom vyčerpali 
všechny pozoruhodnosti podél Okružní ulice, zmíním ješ-
tě kamenný most z 19. století s dlouhými nájezdovými 
rampami v místě, kde Kolínská ulice překračuje Výrovku. 
A na opačném místě – na křižovatce ulic Československé 
armády a Okružní – pětibokou kapli Panny Marie Pomoc-
né. Její plány vypracoval sám Jan Blažej Santini-Aichel; 
byly však po jeho smrti, když došlo k realizaci, značně po-
změněny ve stylu přicházejícího rokoka. Je to velká škoda, 
protože Santini nepochybně otiskl svou genialitu i do tohoto 
drobného díla. Na druhou stranu kaple nepostrádá půvab ani 
ve své rokokové podobě. A má navíc vzpomínkovou funkci: 
na tomto místě bylo prý upáleno pět cisterciáků ze zdejšího 
zaniklého konventu.

Unikátně dochované stodoly za hradbami Kouřimi
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Za stopami po tomto klášteru s kostelem svatého Martina 
a kaplí svaté Anny se musíme vydat už do ohrazeného měs-
ta. Zdejší probošství založili (obdobně jako konvent v neda-
leké Klášterní Skalici) sedlečtí cisterciáci, a to v roce 1248. 
Husité se zde chovali stejně nelítostně jako kdekoli jinde, 
a z klášterního areálu zbyly jen ruiny – na počátku 17. století 
ještě viditelné, o dvě století později už nikoliv… nemluvě 
o dnešku. Snad je cosi (předpokládám, že jen terénní sto-
py) ke spatření v soukromé zahradě (a kamenné artefakty 
v městském muzeu). Na veřejných místech, tedy tam, kde se 
kříží ulice Nové město a (příznačně nazvaná) Klášterní, jsem 
pátral pečlivě, leč marně.

Příznivější osud potkal bývalý měšťanský pivovar a sla-
dovnu v opět výstižně pojmenované Pivovarské ulici, ačkoli 
dnes už nejsou funkční. Blížíme se k centrálnímu Mírovému 
náměstí. Kouřim je památkovou zónou, a tak vidíme několik 
pěkných domů. Vaší pozornosti však doporučuji hlavně kašnu 
se sochou Immaculaty, symbol astronomického středu Evropy 
(že se v něm nacházíme, to už víte z Otomarova textu), starou, 
původně gotickou radnici (v současnosti Muzeum Kouřim-
ska), pomník Prokopa Velikého (jsem všechno, jen ne přízniv-
ce husitů, ale na rozdíl od Žižky naši předkové poněkud šetřili 
připomínkami jeho následníka, proto na jednu z nich upozor-
ňuji)… a v jižní části náměstí čtyři katolické památky.

První dvě patří k sobě a jsou pohledovou dominantou třeba 
od Staré Kouřimi. Mluvím o kostelu svatého Štěpána, pozoru-
hodné trojlodní bazilice, budované od šedesátých let 13. stole-
tí (skrývá vzácnou kryptu, nyní kapli svaté Kateřiny, s nástěn-
nými malbami andělů hrajících na hudební nástroje, což je mi 
sympatické), a exteriérově ještě krásnější, goticko-renesanční 
a 34 metrů vysoké zvonici. Vystavěl ji v roce 1525 italský mi-
str Filippo a koncem 19. století pseudogoticky upravil Josef 
Mocker. Proslulá je také nezvyklým zavěšením zvonů „na vy-
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soké točení“, tedy srdcem vzhůru (totéž najdeme u nás už jen 
v Rovensku pod Troskami). Dva dochované zvony Štěpán 
a Marie pocházejí z roku 1671, rozeznívají se šlapáním a váží 
1 200, respektive 750 kilogramů. Původně byly čtyři a jejich 
souzvuk byl prý tak lahodný, že vháněl slzy do očí. 

Nám slzy do očí vháněl sníh smíchaný s deštěm – pro ná-
vštěvu Kouřimi jsme si vybrali zatraceně nevlídné počasí –, 
proto jsme jen rychle pohlédli na další dvě z kvarteta kato-
lických památek, totiž na sochu svatého Jana Nepomuckého 
(neznámý autor ji vytvořil ještě před Johánkovým svatoře-
čením) a na děkanství (dnes není v Kouřimi ani „obyčejná“ 
farnost!)…

… a vydali se za dalšími zajímavostmi, teď už mimo ohra-
zené město. Možná je Vám známo, že se jižně od něj nachází 
skanzen. Ten protentokrát s dovolením opomiňme. Tato kniha 
je především o Přemyslovcích, o hradištích… Starou Kouřim 
s Vámi prošel Otomar, ale zbývají nám ještě dvě.

Kostel Nejsvětější Trojice se nachází severně od kouřimských hradeb
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Ano, v okolí města jsou tři hradiště! Nejprve se dáme Ko-
menského ulicí na jih a u nenápadného litinového krucifixu 
na kamenném podstavci odbočíme doleva. Nacházíme se pod 
hradištěm u svatého Jiří, zvaným také „Druhá Kouřim“. I od-
sud je pěkný výhled na kostel svatého Štěpána se zvonicí (jen 
škoda, že historicky vyhlížející budova před nimi vypadá jako 
„po boji“), ale hradiště už připomínají jen nevýrazné valy. 
Zdejší strategickou polohu na ostrožně mezi Střebovkou a Vý-
rovkou si zvolili Přemyslovci poté, co si podrobili Slavníkov-
ce a Zličany – a ještě předtím zanikla Stará Kouřim. Jsme tedy 
na samém konci 10. století. Na zdejší akropoli stával knížecí 
dvorec a dva kostely: starší svatého Klimenta (nejstarší svato-
stánek v Kouřimi) a mladší svatého Jiří (ten bychom tu našli 
až do roku 1830). Hradiště mělo dokonce vlastní mincovnu! 
Ale i je nakonec potkal neblahý osud; sídlil tu sice mimo jiné 
syn Boleslava II. Oldřich, když byl ještě údělným vládcem nad 
poraženým Zlickem, později však patřilo Děpolticům, vedlejší 
přemyslovské větvi, jejíž mocenské nároky (například na mar-
krabský titul) ohrožovaly pražské Přemyslovce. Přemysl I. 
Otakar proto v roce 1233 vytáhl proti Děpoltovi III., jeho hra-
diště dobyl – a to posléze zaniklo, když bylo v roce 1263 mo-
censké centrum přeloženo do nově založeného města Kouřim. 
Na necelých šest století přežil jen osamělý kostel svatého Jiří, 
a dnes už ani ten ne.

Vracíme se na silnici 334, tedy na pokračování kouřimské 
Komenského ulice, a míříme ještě dále na jih. U dalšího kru-
cifixu odbočujeme opět doleva. Z úzké silničky odbočuje pě-
šina dolů a vlevo kolem starobyle vyhlížejících, udržovaných 
a obydlených domků. Jsme nad mlýnem Bukačov. Ten leží 
dole u Výrovky, a jak to zdálky vypadá, na jeho obnově se už 
pracuje. Je to dobře, protože tu klapal zřejmě už za husitských 
dob. V 16. století se mu říkalo Vojtěchovský, a to podle koste-
líka svatého Vojtěcha, stojícího nad mlýnem – a ano, na stej-
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nojmenném, třetím kouřimském hradišti, zvaným tedy hradiš-
tě u svatého Vojtěcha. To zřejmě existovalo mezi 11. a 12. sto-
letím (avšak osídlení této lokality je výrazně starší, už kolem 
roku 3 000 před naším letopočtem tu vznikla výšinná osada 
lidu řivnáčské kultury). Duchovním centrem hradiště byl zmi-
ňovaný kostel svatého Vojtěcha, obklopený rozsáhlým pohře-
bištěm (používaným prý ještě asi sto let po zániku hradiště). 
Ten dal lokalitě jméno a zanikl koncem 18. století (jeho frag-
menty jsou – prý – zazděny ve zdivu mlýna Bukačov). Dodnes 
není jasné, jaký byl účel tohoto nejmenšího a nejmladšího ze 
tří kouřimských hradišť; podle dvou převažujících hypotéz šlo 
buď o předsunuté strážiště přemyslovského hradiště u svatého 
Jiří, nebo o samostatné hradiště knížecího úředníka. 

Dáme-li se ještě dál proti proudu Výrovky, dojdeme k dal-
šímu mlýnu – k Pášovu. Nese toto jméno podle jednoho z ma-
jitelů, Václava Paška alias Páši, a je přibližně stejně starý jako 
Bukačov (poprvé je připomínán k roku 1404). Postrádá však 

Mlýn Pášov
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jeho půvab a podle cedulí na jedné z budov slouží jako ubyto-
vací zařízení. 

Nesmírně půvabná je však zdejší Výrovka. „Posvátná tro-
jice“ voda – kámen – strom nás provází závěrem našeho kou-
řimského putování. Ani to není všechno, ale ke dvěma zám-
kům v okrajových částech Kouřimi – ano, i takové památky tu 
jsou! – Vás, milí přátelé, vezmu někdy příště.

(Josef Pepson Snětivý)



38

liBuŠÍn

KDe věŠtila liBuŠe?

Kněžna Libuše, pramáti rodu Přemyslovců, soudkyně a věšt-
kyně. Všichni ji máme od dětství spojenou s Vyšehradem; 
za to ovšem může Alois Jirásek, jehož Staré pověsti české se 
staly povinnou školní četbou. Utvrzuje nás v tom i Smetanova 
opera. Tady, na Vyšehradě, prý Libuše soudila rozvaděné bra-
try, tady se uražena rozhodla, ať lechové s pomocí posvátného 
koně vyhledají knížete, a přijala pak na Vyšehradě Přemysla 
za svého manžela…

Jenže všichni tito autoři vycházeli při líčení Libušiných 
osudů z kroniky Václava Hájka z Libočan, a ten zase své úda-
je převzal od kronikáře Pulkavy, jenž sepisoval historii přemy-
slovského rodu a českých zemí na přímý příkaz krále a císaře 
Karla IV. Ano, právě Karel IV. učinil z Vyšehradu pamětní 
místo Přemyslovců, kde se měl budoucí panovník zastavit 
k rozjímání před svou korunovací a připomenout si při pohle-
du na Přemyslovy opánky a lýkovou mošnu, že vzešel z Oráče 
a zůstává symbolickým zušlechťovatelem Země. 

Příběhy o Libuši zlidověly. Například troskám záhadné 
stavby, umístěným na velmi bizarním místě, vlastně nad skal-
ní úžlabinou spadající přímo do vod Vltavy, říkávali Pražané 
Libušina lázeň. Vyprávěli si, že kněžna se tam věnovala ri-
tuálním koupelím, aby se očistila před věšteckým deliriem. 
Na tom něco bude, máme doloženo, že i věštkyně pýthie 
ve starořeckých Delfách se koupaly v tamním prameni a pak 
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vdechovaly omamný dým nad skalní puklinou. Lidová fanta-
zie se dokonce nechala unášet představou, že Libuše se v lázni 
oddávala sexuálním orgiím s vybranými muži. To se jí to pak 
věštilo! A když ji ti náhodně vybraní milenci dostatečně uspo-
kojili, tak prý otevřela poklop v podlaze a svrhla je průrvou 
rovnou do hluboké vltavské tůně.

Dostávám strach, aby se nám Libuše neproměnila v druhou 
čachtickou paní! Nejvíc ji samozřejmě pomlouvali křesťané, 
protože v jejich očích to přece jen byla, navzdory všem zá-
sluhám o národ, uctívačka pohanských bohů. Ovšem trosky 
téhle stavbičky nemají s Libuší vůbec nic společného, je to 
gotická bašta z dob Karla IV. a bývalo v ní umístěno zajímavé 
zařízení, kladkostroj, vlastně jeřáb, s jehož pomocí se zásoby, 
tedy pytle a soudky, zdvíhaly přímo z nákladních člunů, zako-

Odkryté základy původního kostela  
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě


