
 



 
Okolo toku Otavy žijí lidé už odedávna. Svědčí o tom starobylé  památky 
v jejím okolí i název připomínající starodávné Kelty, kteří řeku nazývali 
Attawou. Příběhy, které se okolo ní odehrály, spláchl čas a odnesla je 
voda řeky. Z jejich vlnek jsem pro Vás čtyři vybral: 
 

Dům u hranatého válce 
 
   Až do požáru města Sušice roku 1707 stál na náměstí velký dům s  
třemi štíty, který se odedávna nazýval „domem U hranatého  válce“, to 
podle hliněného válce o čtyřech hranách, který visel nad vraty. 
   Jednou, je tomu už hodně dávno, žil v tomto domě muž, který byl velmi 
rozmařilý a brzy prohýřil všechny svoje peníze. Protože byl zvyklý žít 
v přepychu a blahobytu, rozhodl se upsat čertu, aby měl opět peníze. 
Když se ho čert ptal na podmínky, řekl mu domácí pán: „Přijď si pro mě 
za čtyřicet let a pak mi ještě dáš jeden den a jednu noc na rozmyšlenou, 
jakou práci bych ti měl naposledy dát. Vykonáš-li ji, budu tvůj, jestli ne, 
jsem volný“. 
   Čert souhlasil a léta plynula. Pán žil nadále rozmařile, den stíhal den, 
rok stíhal rok, až jich napočítal čtyřicet. Tu se znovu zjevil čert a 
poručil, aby si pán do zítřka vymyslel pro něj nějakou práci. Tu teprve si 
hříšník uvědomil svoji velikou chybu a začal se úpěnlivě modlit k Bohu. 
Modlil se až do večera a pak i celou noc, až k ránu  měl sen, kdy k němu 
promluvila nějaká postava: „Dej čertu kus hlíny, ať ti z ní udělá 
čtverhranný válec“. Pán se probudil s radostí, že pekelníka obelstí. 
   Po poledni se konečně čert objevil. Domácí vzal kus hlíny a podal ji 
čertu. V rozčilení si, ale místo čtverhranného válce, přál válec hranatý. 
Čert uválel z hlíny válec, pak mu udělal jakési čtyři hrany a již 
s chechotem domácího pána do pekla odnášel. Lidé pak našli jen díru ve 
stropě a na stole válec o čtyřech hranách. Díru pak zazdili a válec na 
památku neštěstí pověsili nad vrata. Od té doby se tam říká „U 
hranatého válce“. 
 

Propadlý zvon s pokladem 
 
   Když se stal pánem Práchně Půta Švihovský, proslulý svou tvrdostí a 
přísností na poddané, rozhodl se, že dá opravit starobylý prácheňský 
kostelíček. Úmysl to byl bohulibý, leč pan Půta nechtěl sám nést břímě 
vydání. Uložil poddaným, aby přinesli na hrad peněžité dary. Sám pořídil 
zvon, který měl být zavěšen do nové věže, a rozkázal dávat do něho 
peníze. Se stavbou se mělo počkat, pokud by zvon nebyl plný. 
   Poddaní přicházeli na prácheňský hrad a házeli do zvonu dukáty a 
groše. Aby se nikdo nevyhnul té povinnosti, zapisoval hradní písař všechny 
dárce. Kdo nedal, k tomu přišel panský dráb a důrazně mu připomenul, co 
uložila milostivá vrchnost poddaným. Na hrad však přicházelo stále méně 
a  méně dárců a zvon zůstával zpola prázdný. I rozlítil se pan Půta a vydal 
rozkaz, aby ten kdo nedá žádný dar, přiveden byl na hrad a vsazen do 
vězení. Tak se stal nový zvon, který měl být znamením radosti, zdrojem 
zármutku a trýzně. S těžkým srdcem loučili se poddaní s posledními groši 
a se slzou v oku je vkládali do zvonu. 
   Jednoho dne přivedl dráb chudou, nemocnou vdovu. Neměla majetku, 
nemohla nic dát. Jen dvě grešličky jí zbyly a ty nyní musela obětovat na 
rozkaz krutého pána. Věděla, že doma čekají čtyři hladové děti. Když 
stanula před zvonem, vhodila do něho třesoucí se rukou zbytek svých 
peněz a ze rtů jí sjela kletba: „Kéž by ses do země propadl!“ 
   Jak vyřkla tato slova, země zaduněla, otevřela se a zvon se s rachotem 
zřítil do hlubin. Od té doby spočívá v lůně skály a ze země 

 
se na těch místech časem derou zvuky, jako by tam někdo přehazoval 
peníze a jimi cinkal… Pan Půta, krutý hradní pán, se ještě po staletích 
zjevoval lidem v lese a trýznil prý ty, kteří ho uctivě nezdravili. 
 

O Dudákovi na Káním vrchu 
 
   Strakonice byly vždy vyhlášeny šikovnými dudáky, kteří chodili  hrávat 
k veselkám či zábavě široko daleko. Jeden strakonický dudák  byl také 
pozván ke hraní na posvícení do Štěkně. Jeho hraní se moc líbilo, a tak se 
vracel - jako muzikanti ostatně většinou - až k ránu. V dobré náladě si 
zašel přes řeku posedět do hospody do Modlešovic. Vesele utrácel a než 
se vzpamatoval, byl večer. Vydal se k domovu vyčítaje si, že vše utratil. 
   Za tmy dorazil kousek od Strakonic na Kání vrch, pochmurné to místo 
popravčí. Ani v té tmě tmoucí neviděl, že se nad ním houpá oběšenec a 
okolo hlavy mu krouží černí havrani. Unaven usedl a začal klimbat. Náhle 
se před ním zjevili páni celí v černém a chtěli, aby jim zahrál k tanci. 
Dudák si pomyslel: „Přece ještě něco vydělám a domů donesu,“ a začal 
hrát. Postavy však tancovaly stále rychleji a rychleji, a tak musel nebohý 
dudák přidávat na tempu až do umdlení. K nohám se mu ale rozpršely 
zlaťáky, a tak se snažil, co to šlo. Z radosti, co peněz dostal, vykřikl, jak 
byl zvyklý: „Zaplať vám to Pánbůh!“ V tom okamžiku rej ustal a vše 
zmizelo. Dudák zůstal ležet bez ducha pod šibenicí. 
   Tam ho našel a probudil sedlák z blízké vesnice, kterého přilákaly zvuky 
dud. Dudák mu vše vypravoval. Shodli se, že to nehrál nikomu jinému než 
samým pekelníkům. Když došel do Strakonic, pověsil dudák milé dudy do 
kostela za oltář. Od těch dob tu prý ty dudy občas samy hrají. Asi chtějí 
službou v kostele odčinit to hraní čertům a dostat se tak do dudáckého 
nebe. A dudáci si od té doby dávají pozor a Kánímu vrchu se raději 
vyhýbají. Co kdyby tam  tancechtiví pekelníci ještě byli? 
 

O píseckém zlatě 
 
   Ve městě Písku a okolí se odpradávna těžilo zlato, které voda vymývala 
ze země do řeky Otavy. A právě po jejím břehu se procházel dřevař 
Martin. Nemohl usnout samou starostí, jestli dostane Majdalenku od 
Putimské brány za ženu. Toho dne se mu Majdalenka zaslíbila, ale její 
táta byl jak čert! „Taková žebrota mi nesmí do domu,“ křičel na Martina. 
„Jsi jenom dřevař, a ženu sekyrou neuživíš! Proč nerýžuješ zlato, jako my 
ostatní?“ A dal Martinovi úkol. Jestli mu má dát Majdalenku za ženu, 
musí narýžovat alespoň půl váčku zlata, jinak prý nedá ke svatbě 
požehnání. Martinovi bylo smutno, hlavu plnou starostí. Jak rád by ve 
zkoušce obstál! Jak tak bloumá po břehu, najednou uviděl, že se ve vodě 
cosi zatřpytilo. „Poklad, našel jsem poklad!“ zaradoval se. Ale jak se 
sehnul, uviděl, že to jen rybky svými ploutvičkami způsobily to zlaté 
mámení. Smutně jim rozdrobil svou poslední kůrku. 
 
   Druhý den stál už od rána s rýžovnickou pánvičkou ve studené otavské 
vodě, ale neměl štěstí. Srdce měl sevřené a plné smutku. A na břehu stál 
Majdalenčin táta se zdviženým obočím. „Co si jen počnu,“ pomyslel si 
Martin. Ponořil snad už posté rýžovnickou pánvičku do vody. A najednou – 
světe div se – vidí, jak rybičky přinášejí jedno zrnko zlata za druhým. „I 
vy moje zlaté kamarádky, vy jste na mě nezapomněly,“ šeptal Martin, 
„tak přece bude Majdalenka moje!“ Ten večer měl Martin náladu jako o 
posvícení, protože narýžoval ze všech rýžovníků nejvíce. S Majdalenkou 
jim to zlato vystačilo na dobré živobytí až do smrti. 

OTAVSKÁ PLAVBA DĚTEM 
 

Poznávání Otavy s vodníkem Otíkem 
 

   Bylo – nebylo… ale vlastně bylo. Určitě si všichni vzpomínáte 
na tu velikou vodu, která zatopila mnohé město a proměnila 
potoky v řeky a řeky v dravé proudy. A tahle prudká voda 
neškodila jenom Vám, lidem, ale – a to se možná budete divit – i 
zvířátkům, rostlinám a taky nám, vodníkům. 
   Například mě vzala veliká vlna právě ve chvíli, kdy jsem se 
spokojeně povaloval ve své posteli, vystlané tou nejměkčí vodou 
a šplouch – už jsem byl mnoho rybích délek od svého domova. 
Ještěže jsem se zachytil o jakési skalisko pod vodou, jinak ze 
mne – vodníka říčního z Křemelné – byl vodník mořský. 
   Teprve mnohem později jsem zjistil, že ta skála je ta, na 
které stojí strakonický hrad, a protože mi časem běličky 
donesly, že z mé pohodlné domácnosti, kterou jsem obýval už 
skoro tisíc let, nezůstala vlnka na vlnce, zůstal jsem tu. Konec 
konců – na Otavě je všude pěkně a tady ve strakonickém hradě 
je něco, co mi vynahradí klid, který jsem míval dříve. Knihy. Já 
jsem totiž vodník nadmíru sečtělý, a tak jsem se nastěhoval 
v řece tak blízko knihovny, jak to jen šlo. A když je v řece klid a 
všechny – i ty nejmenší proudy – jsou uklizené na svém místě, 
jdu do knihovny. Ponořím si cípy šosu do kbelíku s vodou, který 
tu pro mně paní knihovnice mají připravený a čtu a čtu a čtu. To 
víte, domů si knihy půjčovat nemohu - co by tomu ostatní 
čtenáři řekli, kdybych je vracel promočené. A tak si čtu 
v knihovně. Přijďte se tam na mně někdy podívat! 
   A vůbec – přijďte se podívat kamkoliv na Otavu. Jak jsem už 
řekl, na Otavě je pěkně všude. 
 
                                                              Váš vodník Otík 
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