
JAN VÁCLAV PŘEPYSKÝ. 

 

     Jako v Bučovicích jest hrdinou pověstí zámecký pán Jan Černohorský z Boskovic - zvaný 

Šembera, tak zase zkazky ivanovské se pojí k osobě majitele panství   J a n a   V á c l a v a   P 

ř e p y s k é h o   z   R y c h e m b e r k a, k člověku vzdělanému, ale zprvu dobrodružnému, pak 

podivínovi a samotáři na dlouhá léta až do konce života.  

     Ivanovské panství koupil r. 1719 od vdovy Maxmiliány Marie Beatrice hraběnky z Rottálu, 

rozené kněžny z Liechtenštejna, Jan Přepyský z Rychemberka, jehož předkové, staročeská 

rodina vládycká, sídlili na hradě Rychemberku v údolí mezi lesnatými stráněmi asi 6 km 

k severu od Rychnova ve vesnici nazývané od 16. věku Liberk.  

     Jméno Přepyský (= Přepyšský) přijali od dvoru v Přepyších. Jejich erb měl štít pokosem 

rozpůlený, svrchní díl červený, dolní zlatý a v klenotu dvě křídla stejných barev (obr. 22). 

     Nový majitel Ivanovic za 6 let po koupi zemřel a statek zanechal třem synům ¹) (Isidorovi, 

Josefovi a Janu Václavovi. Ty byli majestátem z 28. listopadu 1726 povýšení do stavu panského 

starožitných rodů.  

      Dědicové se smluvili, že panství ivanovské přenechají nejmladšímu Janu Václavovi; tenť 

jest hrdinou ivanovských pověstí. 

 
¹) Ze srovnání údajů v dostupných historických materiálech s největší pravděpodobností vyplývá, že bratři 

Přepyští byli dva: starší Isidor Josef a mladší Jan Václav.  
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CHRAŇ SE ZRZAVÝCH VLASŮ! 

 

 

     Jan Václav Přepyský studoval v olomoucké koleji u jesuitů. Byl mladým mužem pěkného 

vzezření, bystrého rozumu, plný tivota, milovník věeho krásného, a%t již to byla krása krajiny, 

hudba a zpěv, nebo umělecké výtvory malíčské či sochařské. Proto se mu velmi líbilo v novém 

domově, v nevelikém, ale starobylém a výstavném zámečku (obr. 23.) ivanovském, v jehož 

dvoupatrovém nádvoří štíhlé kamenné sloupy, oblouky nad nimi a římsy byl plné vytesaných 

erbů a českých nápisů. Velmi se těšil, až po skončených studiích bude tu otci pomáhati 

v hospodářství na bohatém statku. 

     Bývalo tehdy dávným zvykem, že mladí pánové z bohatých rodů šlechtických na dovržení 

školního vzdělání podnikali cesty do ciziny. Proto také Jan Václav byl otcem vypraven do Italie. 

Jel přes Uhry. Déle než rok pobyl „Signor Giovanni Venceslat PPrzepysky de Rychemberg co 

luno servitorě,“ jak měl napsáno v cestovním povolení, ve slunné zemi italské, navštívil 

proslulá její města a potěšil srdce shlédnutím nesčetných pokladů historických a uměleckých. 

     Koknečně se rozhodl k návratu do vlasti, ale volil jinou cestu. Za krásného jitra červnového 

soustili Trident a tu zažil mladý šlechtic príhodu zdánlivě všední, která však měla neblahý vliv 

na celý jeho další život.  

     Za hradbami tridentskými stihli tábořící cikány. Houf špinavých, rozježených a polonahých 

cikáňat předběhl starou cikánku a v mžiku obklopil oba jezdce. Děti vztahovaly prosící ruce, 

klusaly podle koní a ječely: „Prrrego, sinorre, paňoka, Prrrego!“ ²) 

 
¹) T. J. „Pan Jan Václav Přepyský z Rychemberka s jedním sluhou“ 

²) „Prosím, pane, chlebíčka, prosím!“ Obdobné tomu, jak u nás prosívají: „Pantatínku, čerrrrnooký, dajtě kúšček 

chlebíčka“!  

 

    



     Došla již také cikánka, chytila baronovo koně za uzdu a zastavila ho se slovy: 

Descavalcate, signore!“ ¹) 

     Ale hned se rozkřikla na děcka: „Pryč z cesty velkomožnému pánovi!“ 

 

 

 

 „Aj, to jsou krajané, Tomáši!“ se smíchem se obrátil baron na sluhu. „To si musíme s nimi 

povykládati! - Jak to, že umíte česky?“ 

  
¹)  Čti „deskavalkate siňore“ = sestupte, pnae!     
 

 

      „Velkomožný pane, cikán má domov všude, kam přitáhne; na celém světě se domluvíme. 

Z Moravy je velkomožný pán? OJ, tak je dobře, tam rádi býváme; hanácké koláče, ty jinak 

chutnají než tady ta jalová polenta. -A už hybaj, pryč!“ znova se rozkřikla na cikáňata, kterým 

už Tomáš rozdělovat „paňoka“, ulamuje po kusech z dlouhého válcovitého bochníku.  

     Baron hodil jim něco penízků, cikáňata je posbírala, do chleba se zahryzla a klidila se 

z dosahu cikánčiných rukou. 

     „Pohádám, velkomožný panko! Dobže povím, co čeká velmožného pána!“ 

     S úsměvem nastavil jí baron dlaň. Prohlížela pozorně její spleť ryh, mumlala pro sebe a 

zase mluvila k pánovi: „Hoj, velké bohatství, mnoho zlata čeká na velkomožného pána. A 

dlouho bude živ! Ale - joj, joj, tady ta čára - těžkou ránu značí - ta velice zarmoutí srdce!“ 

Stahovala bolestně obličej a vzdychajíc ukazovala na jiný záhyb dlaně: „Joj, to nedobré, velmi 

dobré znamení! Ani nepovím, aby pán velkomožný neměl starostí. Jenom tuze radím: Nechť 

se pán velkomožný chrání zrzavých vlasů!“ --- Mlčky pobodl koně a jeli.  

     „Dej Bůh štěstí velkomožnému pánovi!“ volala ještě odjíždějícím poděkování za vhozený 

stříbrňák. 

     Jeli údolím Adiž k Bolzanu, od Brixenu přes pustý Brenner sestoupili do údolí Innu 

v severních Tyrolích, brali se k tvrdé pevnosti Kufštejnu, za tou do Bavor a zamířili 

k hranicích Čech. A brzy byli doma.  

 

 

KARABÁČNÍK 

 

 

     R. 1725 se vrátil Jan Václav Přepyský z cesty po Italii a již se vyplnila první část cikánčina 

hádání. Obce již nezastihl na živu, v bolestném pohnutí mohl ho vzpomínati jen nad hrobem u 

kostela. 

     A brzy potom si připamatoval znova tridentskou věštbu, že bude bohatým. Po úmluvě 

s oběma staršími bratry se stal jediným pánem ivanovského statku. Po úředním schválení 

bratrské dohody majetkové byl mu statek slavnostně odevzdán poslem rodu vládyckého 

z desk zemských.  

     Byl svolán lid z městečka a z dědin k panství náležejících, pozváni panští sousedé. Všecko 

to shromáždění stanulo před zámeckou branou, na spuštěném mostě zůstal úředník s mladým 

hospodářem.  

     Vyzval pána, aby odepjal kord a odložil od sebe. Když tak Přepyský učinil, ujal ho úředník 

za pravou ruku a mluvil: „Urozený pane barone Jene Václave Přepyský z Rychemberka, já 

vás teď uvozuji v nebožtíka pana otce Jana Přepyského z Rychemberka statek v Ivanovicích 

dědičný, kteréhož on byl v držení, s tím vším plným panstvím a což k němu přísluší, abyste 

by to držel s lukami, s lesy, s potoky, s řekami, s platy, s dědinami ornými i neornými napřed 



z rozkázání Jeho Milosti Císařské, potom jako jste toho hleděl právem, jakožto jiní všichni 

dobří lidé k právu zemskému příslušejí a hledí. Uvozuji vás ve statek ivanovský dědičný, 

v držení a v požívání žádnou mocí, žádným pychem, žádným kvaltem, než pravých právem 

dotud a tak dlouho, dokud vám Pán Bůh života dopřeje.“ 

     Obráti se k shromáždění pokračoval: „Sousedé! Teď já vám přikazuji z rozkázání Jeho 

Milosti Císařské a z rozkázání práva zemského, abyste vy již žádného jiného za pána neměli 

než tohoto urozeného pana barona Jana Václava Přepyského z Rychemberka a jemu 

člověčenství slíbili dotud a tak dlouho, doku mu Pán Bůh života dopřeje!“ 

Pak vzav pána za ruku vložil mu do ní řetěz, na němž most visel a mluvil: „Abyste ten statek 

tak tuze držel, jako tento řetěz ve veřeji, kterýž vám v ruku dávám a nedejte v tom sobě křivdy 

činiti ani jiným nečiňte, však pána znáte!" 

     A tak se ujal Přepyský vlády nad panstvím trvale se usadiv v Ivanovicích. 

     Hned roku následujícího dal zhotoviti pěkné umělecké sousoší sv. Floriána s bočními 

sochami svých křestních patronů sv. Jana Křtitele, sv. Václava a anděla Strážce. (Obr. 24.) 

Statua, svědčící o pánově vkusu a uměleckém cítění, byla na ivanovském náměstí slavnostně 

„založena“ 21. června 1726 a jest podnes městečku k ozdobě.  

     Než baron Přepyský nebyl tak hodným člověkem, jak by se dalo očekávati od jeho vzdělání 

a uměleckých sklonů. 

     Ivanovští měli již dříve velmi zlého pána: Jana Bukůvku, jenž zámeček v městečku r. 1608 

vystavěl. S tím vedli dlouholeté spory, když chtěl po nich práce, jakých dříve nekonali a nebyli 

povinni konati. Když byli výrokem soudním pokárání za posměšky a trestání po dvou nedělích 

vězením za vzpurná a nevázaná slova proti pánovi, utíkali z gruntů pro nesnesitelnou robotu a 

před ukrutnostmi Bukůvkovými. 

     A nyní jim v Přepyském vyrostl nový karabáčník, snad ze všech nejhorší! 

     Sužoval je nejen přitužováním roboty a různými křivdami, ale i ukrutným tělesným 

trestáním: za přejetí po panské louce Jan Medek 5 hodin seděl na „oslu“ se závažím z cihel na 

nohou, Martin Přikryl vyčastován ranami španělkou na „dereši“, Jakub Kavečka dvaceti ranami 

karabáčem a měl býti odveden na vojnu, Jan Valon ztýrán bitím neobyčejným. 

     Obec hledala pomoci proti pánovi žalobou u soudu r. 1733. Soud předvolal barona, ale ten 

nedal odpovědi ani se nedostavil. První posel soudní musil si potvrzení, že obsílku doručil, sám 

obstarati: vyřízl z nohy stolu v zámecké síni třísku. Druhý posel z téže příčiny vyřízl třísku ze 

zámeckých vrat. 

     Až za patnáct let vynesl brněnský soudní tribunál rozsudek stranický a nespravedlivý: žaloba 

obce zamítnuta jako neoprávněný. 

     Odvolání a nové rozsudky nic u Přepyského neplatily, prostě jich nedbal. 

     A tak nebylo divu, když pán byl krutě přísný, vrcní zlý a drábi jako dravci, že si ulevovali 

poddaní aspoň popěvkem: 

 

     Běda, běda, běda, 

     vrána k vráně sedá: 

     týral nás Bukůvka, 

     týrá nás Přepyský, 

     máme se nelidsky! 

     Z ivanovských sedláků 

     nadělali žebráků. 

 

 

 

 

 



STOLETÁ A CHRTI. 

 

 

     Vedle válečnictví nejmilejším zaměstnáním šlechty bývala myslivost se všemi způsoby 

lovení a se vším, co s tím souviselo: jízda na koni, chov a cvičení psů, sokolů a pod.  

     Štvali jeleny jezdíce na koních, zajíce a ptáky chytali pomocí sokolů, rarohů, krahulíků a 

jestřábů, divokou černou zvěř obzáhli tenaty, psy na ni do leče pustili a tam ji tesákem nebo 

oštěpem ubili. 

     Proto každý hrad, zámek nebo tvrz bývaly hojně zásobeny potřebným k tomu zařízením a 

nářadím. 

     Na hradních nádvořích nezřídka stála velká klec na ptactvo, pořízená z kovových, ozdobně 

proplétaných prutů; v ústraní někde byly postaveny psince, ve kterých holomci, psovodi, čeleď 

zvlášť zkušená, chovali, opatrovali, krmili a cvičili smečku psů: chrtů, ohařů, jezevčíků, vlčáků.  

     V době nejtužší poroby selského lidu tyranští úředníci vrchnostenští vymyslili způsob, jak 

zbaviti panské sídlo nepříjemného zápachu z psích dvorců, zachovati však přece vrchnosti 

dostatek psů nepostrádatelných k lovu.  

     Panští psi byli přidělování sedlákům na opatrování a živení z robotní povinnosti. Při tom 

bývalo dbáno s pečlivostí až úzkostlivou, aby neměli sedláci svých velkých psů, a když je již 

měli, by je drželi jako věžníky, t. j. u boudy na řetězu. Někde však ani to pánům nestačilo.  

     Nebylo málo těch panství, kde pán provedl svou, že i psi selští na řetěze drženi, musili býti 

označení, aby ihned byli rozeznáni od prů pánových. Tak Petr Vok z Rožmberka 3 léta před 

svou smrtí psům dědinským zlo hody připravil: 10. srpna v pondělí na sv. Vavřince r. 1609 

musili poddaní ze všeho panství do Třeboně selské psy donésti a těm tu na dlouhém mostě kat 

kus pravé nohy zutínala tak jimi porasoval zemi, až ošklivo; zcepenělo jich na místě moc. 

Někteří, než by katu od té práce dali po krejcaru, raději mu psa nechali, na kopu jich měl. Dosti 

psů leckams zalezlo a zhynulo. 

     Vyšlo však po té psí tragedii na jevo, že se kat nezachoval, jak mu bylo poručeno, aby jen 

nejvyšší pazourek dlátem pům odnímal; dali ho proto „kačenky“ (= vězení). 

     Jinde na panstvích byli k vesnickým Voříškům milosrdnější: štěňatům na odchov 

ponechaným useknuto kus oháňky nebo sestřiženy slechy. Tento zvyk, původně znak otročiny, 

tak se vžil na vesnicích, že někde podnes tímto mrzačením psy „přikrašlují“.  

     Ivanovský baron v náruživé náklonnosti k honům nebyl z jiných. I v jeho zámečku bylo 

nejhlučněji před velikým honem. V ten čas, kdy se dni valně zkracovaly, kdy stromy střásly 

poslední listy a kraj se oblékal do mlh a jinovatky, obcházel zámecký biřic městečko a všem 

hospodářům hřmotným hlasem nakazoval jménem pána, aby se nazejtří k velkému honu najisto 

dostavili. Zároveň běželi poslové k rychtářům do vsí se stejným příkazem. 

     A ráno s východem slunce přešlapovalo na 30 honců městských a ještě více vesnických před 

branou náspu v zámeckém, s nohy na nohu poskakovali, rukama tleskali a pažemi okolo sebe 

mávali, aby se zahřáli.  

     V zámku již také bylo živo. Holomci vynesli ze staré komory tenata a sítě dobře spravené 

s bidly a odnesli honcům. Psovod otevřel psince a všecky ty rychlonohé Jiskry, Spěšné, Mošny 

a jiní chrti, ohaři a vyžlata vyskočili, k lidem se lísali, nebo se mezi sebou hryzli a pokoušeli. 

     Holomek je zaklesl za obojky na řemen čili svoru a měl co držeti, neboť se mu vzpínali jako 

bujní koně. 

     Potom zarachotil most přes příkop, pán vyjel na koni, honci naložili na vůz bidla a tenata i 

bralo se všecko s hlukem branou a městečkem ven za hlasitého štěkotu psů, by celý den běhali 

po nivách a lesích a užili veselí a kratochvíle. ¹) 

     Poddaní ivanovští byli sice podle dávné úmluvy osvobození od povinnosti účastniti se 

panských honů jako nadháněči, musili však za toto osvobození sesýpati při sv. Martině po 3 

mírách t. zv. „honového ovsa“. 



    Ale přesto na hony rádi chodili pro zábavu i proto, že baron platil mladším honcům 2 až 3 

krejcary na den, starším po korbeli piva. 

    Než neobešlo se také bez neštěstí. 

    Bylo to v prvé době, kdy mladý baron Přepyský začal hospodařiti. Sám se psy se na hon 

vypravil. Chrti před ním vyrazili divoce ze zámku na náměstí, kde se belhala právě stařena 

skoro stoletá. Se zuřivým štěkotem se vrhli psi ke stařeně a rvali ji za šat; její slabá obrana holí, 

o kterou se za chůze opírala, rozzuřila bestie ještě více, povalili ji na zemi a roztrhali, než 

Přepyský přispěchal.  

     Od té doby se nesměl nikdo z obyvatel ukázati na ulici nebo na cestě za chvíli ipoté, když 

bylo dáno znamení zvonem se zámecké věže, že pán jede na hon. 

 
     Při zpracování příhod ze života pana Přepyského bylo použito hlavně knihy Fr. Hladkého, Paměti města Ivanovic na Hané, 

1929. 

 

¹) Aug. Sedláček: Hrady a zámky české, II. 

     Pozn. O jiných příhodách pana Přepyského, o jeho podivínském životě a násilné smrti se dočte čtenář v II. dílu této knihy. 

 

 

CHYŤ SI TOHO DRUHÉHO! 

 

     Přepyský nedůvěřoval svým poddaným, když vykonávali robotní práce, měl je za nepoctivé, 

lenochy a zloděje, která jsou vždy hotovi ošidit pána, kdy a jak se jen dá. Na jejich nářky nedbal 

a říkával: „Selská nátura - před vraty stýskají si, za vraty výská si.“ 

     Aby je přistihl při zahálce nebo krádeži, vyjíždíval na pole s dalekohledem a odněkud 

s návrší nebo za stromy pozoroval práci robotníků. 

     Jednou, když se svážela panská pšenice, uviděl z aleje na kopečku jednoho sedláka, jak zajel 

s fůrou do rozevřených vrat svého vlastního mlatu místo do panské stodoly. Přepyský si to místo 

zapamatoval, přihnal se na koni k onomu mlatu, ale jeho vrata již našel zavřená; bušil holí do 

nich, ale nikdo neotevřel. Chtěl si tedy pomoci jinak: počítal vrata mlatů až nakonec řady, pak 

zajel do ulice a v ní zpředu počítal zase tolik domů od krajního. 

     „Zde bydlí ten zloděj,“ usoudil Přepyský a vytloukl v oknech toho domu všecky tabulky. 

Spokojil se tímto trestem a nestíhal již dále zloděje sedláka. 

     Ale pak si lidé šuškali, že prý se pomstil pan baron přece nepravému, neboť se přepočítal a 

vytloukl okna sousedovi toho, jenž pšenici ukradl. 

     Druhého dne připadl baron na neobyčejný prostředek, jak popohnati sedláky k rychlejšímu 

svážení panského obilí a při tom odměniti pořádné a poctivé a potrestati loudavé a šibaly. 

Robotníci v práci si ulevovali, jak mohli; znal jejich pořekadlo „Kdo se na robotě potrhá, 

nezaslouží, aby byl na hřbitově pochován.“ 

     Dobře věděl, jak to nepoctiví sedláci nastrojí, aby jim den roboty bez veliké námahy ušel. 

Schválně měli nějakou součástku vozu chatrnou nebo nalomenou, na postroji naříznutý řemen 

nebo postraněk, kulhajícího koně a p. A když naložili, hned něco prasklo nebo se potrhalo, bylo 

potřebí správky a než se spravilo, pořádní a poctiví se dřeli za ně a den byl pryč. 

     Když se ráno sjeli na robotu, baron jim oznámil, že zítra si smí každý z nich odvézti panské 

pšenice do své stodoly tolik snopů, kolik jich dnes odveze do stodoly panské. A tak docílil, že 

sedláci kladli fůry největší a jezdili s nimi, jak mohli nejrychleji. 

     Těm, kdo měli vozy a potahy jako vždy řádně zřízené, se vyplatilo a pochvalovali si; kdo 

jak obvykle byli připraveni fůru skáceti, dlouho potloukati a sešívati, málo odvezli, málo 

dostali, záviděli a ještě je pálil výsměch, jak na ně baron vyzrál. 

 

 

 



JÁ CHLAP - TY CHLAP! 

 

     R. 1837 dostalo ivanovské panství nového majitele; koupil je habsburský arcivévoda princ 

Ferdinand Karel Josef d´Este. Jak si ho nejstarší lidé nedávno vymírající pamatovali, byl velmi 

nábožný; chodíval často do kostela a tu sedával v panské lavici po pravé straně před oltářem.  

     V Ivanovicích pobýval ve volném čase, který mu dopouštěl úřad, bylť po několik let 

haličským místodržitelem. 

     Do sousedních dědin si vyjížděl v kočáře taženém vždy čtverospřežím. Rád chodíval, 

provázen sluhou, mezi pracující robotníky na pole, zvláště o žních. Tu dal každoročně žencům 

přivézti na pole sud piva.  

     Nastoupení na panství ivanovské oslavil princ Ferdinand uspořádáním nákladných 

radovánek, ke kterým pozval do Ivanovic mnoho vzácných hostí: španělského i portugalského 

krále, mnoho knížat a princů z Vídně. Ve dvoře a panské stodole vyzdobené chvojím, zrcadly 

a koberci bylo nastavěno stolů a sedadel pro vzácné panstvo. Úředníci a přední z měšťanů měli 

stoly před stodolou. Byl na nich uchystán chléb, máslo, švýcarský sýr a studená pečeně. Poblíž 

stolů byla na trámech narovnána řada sudů s pivem a množství džbánů a plecháčů. Každý mohl 

lpít, kolik chtěl; celá várka byla k tomu obětována. Před stoly umetli místo k tanci. U stodoly 

postavili vysoký „máj“ ; na jeho vršku visely hodinky, harmoniky, kapesní nože, tobolky, šňůry 

korálů a j. Ale kmen máje byl leskle vyhlazen a ještě kluzkým práškem potřen. 

     Když se na všech stranách rozproudila zábava, byly zahájeny také závody ve šplhání na máj. 

Kdo se dostal až k vrcholku, směl si tam utrhnout jednu věc, která se mu zdála nejcennější. 

Mnoho se jich pokusilo, ale málokomu se podařilo. První zlezl máj žák Janek Neckařův; k tomu 

co si snesl, ještě dostal od panstva dukát; ostatní po něm byli odměněni již jenom dvacetníkem. 

     Princ Ferdinand důkladně pozměnil nejbližší okolí zámečku: náspy a brány bývalého 

opevnění byly rozbořeny a srovnány se zemí, vodní příkopy zaházeny a na získané prostoře dal 

princ svým zahradníkem vysaditi pěkný park. 

     O tomto ivanovském pánu si vypravovali, že kdy byl v Haliči místodržitelem, velmi 

nadržoval sedlákům proti polské šlechtě. Vzbouření sedláci zabili několik šlechticů a za to byli 

popraveni. Princ Ferdinand se cítil spoluvinen na ztrátě tolika životů a za pokání slíbil, že 

vystaví v Hošticích nový kostel.  

     Ale když se r. 1847 účastnil na Hošticku honu, jeden hoštický sedlák pod vlivem hesel o 

svobodě a rovnosti všech lidí, jak těsně před r. 1848 vnikala do vesnického lidu, přede všemi 

řekl princi: „Já chlap, ty chlap; ty jsi sedlák jako já, jenže máš více pole než já!“ 

     Princ byl tím uražen, na Hoštice se rozhněval a kostel tam již nevystavěl. Ale daný slib přece 

splnil jinde. R. 1849 dal vystavěti kostel ve Chvalkovicích za odměnu, že mu chvalčovští 

minulého roku v nejpilnější žně přišli ochotně pracovati i do Ivanovic, kdy všichni ostatní na 

robot use již nedostavili, protože prý robota byla zrušena. 
Frant. Hladný: Paměti města Ivanovic na Hané. 1929. 
 

 

„PÝCHA UROZENOSTI.“ 

 

Z Ivanovic na Hané. 

 

Mnozí čtvrtníci (= ¼láníci s menším hospodářstvím) provozovali řemeslo jako kdysi za časů 

roboty a nemajíce koní dávali si své pozemky obdělávat od sedláků. Poměr mezi nimi byl 

přátelský. Našli se však vždy i takoví sedláci, kteří nepovažovali chalupníky za sobě rovny a 

chovali se k nim upiatě, pyšně.  

     Však je známý popěvek: „Sedlák, šelma velká, očernil chalupníka. Pak si as pomyslil, jak 

by ho očistil: vhodil ho do rybníka.“ 



     Jistý sedlák vraceje se z trhu ve Vyškově, zastavil se v hospodě zvané „U třech čertů“. Zde 

se „posilnil“ a vracel se za pozdního večera domů do Chvalkovic. Tenkrát chodívalo se do 

Chvalkovic obyčejně chodníkem, jenž vedl od poslední panské stodoly přes panský lán k mostu 

přes Pučápku. U panské stodoly byl tak zvaný „přílazek“, jejž bylo nutno překročit. Tudy chtěl 

jít náš sedlák. Z hospody přišel k jednomu stavení a tu narazil na srub studny, který před 

domeme stál v cestě. „Aha“, pravil si sedlák, „Juž so u přilazko“. A chtěje domnělý přílazek 

překročiti, zdvihl nohu přes srub studny, pak druhou a -  už byl v studni. Na jeho pokřik vyběhl 

z domu hospodář, zvolal své sousedy a sedláka ze studny vytáhli. Ale sedlák rozhlédnuv se po 

svých zachráncích, rozkřikl se: „Tak co ste? sedláci nebo štvrtnící?“ Pověděli mu, že čtvrtníci. 

I rozkřikl se zas: „A jak ste se muhle opovážet, dež ste štvrtníci, vetahovat mě - sedláka? Debe 

mě bele vetahle sedláci, bel bech im dal vědro piva. Ale dež ste mě vetahle štvrtníci, tož vám 

nedám nic.“ A obrátiv se odešel.  

 
Z „Pamětí města Ivanovic“ od F. Hladkého. 

 

HASTMANŮV STŘEVÍC. 

 

Z Ivanovic na Hané. V místním nářečí. 

 

     Jednó za večera šel polní hotař (hlídač) okolo Hané. Měsiček svitil a kdose si spival. Hotař 

se překradl blizko něho a uviděl hastrmana na vrbě nad vodó, jak cose drži a ňuhňavém hlasem 

spiva: „Sviť, měsičko, sviť, budo bote šit!“ Hotař povidá: „Kup si, lagrahelte, svičko!„ A 

hastrman pác po něm střevícem a skočel do vode. Hotař zvihl střevic, a že mo bel akorát na 

noho, dal si k němu u ševca udělat druhé. A ten střevic od hastrmana bel pořád dobré a hotař 

pře něm roztrhal moc střevicu, co mu šile ševci, a ten střevic hastrmanu roztrhat nemuhl. 

 
Z knihy „Paměti města Ivanovic na Hané“ od Frant. Hladkého. 

 

 

VŠICHNI ZA JEDNOHO - JEDEN ZA VŠECHNY. 

 

Z Ivanovic na Hané. 

 

     V posledních dvou stoletích stavěli u nás obytné i hospodářské budovy z vepřovic (= 

nepálených cihel). Střechy byly skoro napořád doškové nebo někdy šindelové. Došky (malé 

snopky) vázaly s z řezné  (žitné) slámy. Takové střechy měly výhodu, že v létě pod nimi nebylo 

parno a v zimě pod nimi nemrzlo. Zato však, když v některém domě vypukl oheň, chytal dům 

od domu a obyčejně vyhořela celá řada v ulici, ba i celá osada. 

    Jeden sedlák měl na své chalupě nade dveřmi výklenek a měl v něm sošku svatého Floriána, 

ochránce před ohněm. Jednou začalo v jejich ulici nedaleko od jeho domu hořet. Sedlák stál 

před chalupou, spínal ruce k sv. Floriánu a přes tu chvíli napřahoval ruce k sousedově chalupě 

a naříkal: „Svaté Floriánko, jenom sem potáď, jenom sem potáď!“ 

     Ale když oheň rostl a chytala už i jeho střecha, vykřikoval: „Svaté Floriánko, tož durch!“ (= 

i za jeho dům, až na konec ulice) 

 
Z „Pamětí města Ivanovic na Hané od Frant. Hladkého.  

 

 

Zmíněný druhý díl knihy Pověsti, pamětí a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska, kde 

měly být pověsti o podivínství a smrti barona Přepyského zřejmě nikdy nevyšel.  


