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Zprávy z domoviny z Rabštejna nad Střelou 

od vrchního učitele Adolfa Nürnberga 
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Předmluva 

 

Moji velevážení čtenáři! 

 

tímto, před Vámi ležícím sešitkem, se pokusím splnit všeobecné přání a vytvořit pro naše 

letní hosty a výletníky malou příručku, která v krátkosti odhalí to nejdůležitější z vlastivědy 

našeho městečka. 

 

V očekávání, že následující výklad bude sloužit k uspokojení ctěného čtenářstva, podepisuje 

se s domovským pozdravem věrnosti  

                                                                                       autor. 

Rabštejn, o zimních prázdninách 1929 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Překlad: Mgr. Barbora Vacková, 2017 
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 Obecně o městečku 

Městečko Rabštejn patří ke správní oblasti Manětín a politické oblasti Kralovice. 

           Uprostřed věnce voňavých lesů se na břidlicovém horském jazyku, který se rozprostírá 

od jihozápadu po severovýchod, tyčí němý svědek dřívější slávy. Je to tyto dešti ošlehaná 

a věkem zšedlá zřícenina dvou pevnostních věží s pozůstatky zdi bývalého podhradí. Z nich 

lze usuzovat, že by se velikost tehdejšího hradu od dnešního městečka neměla příliš lišit. 

Na západním návrší uzavírá celek hrad „Sychrov“. Jak dalece bylo opevnění mezi tímto 

a vlastním hradem možno využít, se nedá snadno říci. Přece však snad mohly ve stavu 

ohrožení tvořit jeden jediný celek obrany. 

          Dnes čítá městečko 98 obytných domů a 432 obyvatel. Úzký horský hřeben, stejně jako 

prudké, často nepřístupné svahy, umožňují pouze omezené rozpínání plochy obce. Osadou 

samotnou vede jedna jediná, často skalami prorážená cesta, která se, tvoříc příkré náměstí, 

náhle zužuje v dutou uličku (uličku mezi domky)a podél svahu přes kamenný most vede pryč 

do Žihle.  

Nejvyšší místo lokality zaujímá kostel s podélnou budovou, dřívějším klášterem servitů, která 

dnes skrývá jednak faru a jednak německou dvojtřídku obecné školy a jednotřídku školy pro 

českou menšinu. 

          Kostel byl vystavěn v roce 1769 jako klášterní kostel servitů a v roce 1878 ozdoben 

svými současnými dekoracemi. Vzhled kostela je stejně jako jeho vnitřek barokní. Obraz 

na zvýšeném oltáři představuje Matku Boží Bolestnou a je údajně vytvořen malířem Petrem 

Brandlem. Postranní obraz nalevo představuje Matku Boží s Jezulátkem, které drží 

rozkrojenou hrušku. Je to kopie obrazu Albrechta Dürera z roku 1512.  

Postranní obraz napravo zobrazuje svatého Jana Nepomuckého. Zavřeny v malé prosklené 

skříňce odpočívají lebky dvou světců. Na straně evangelia se nachází relikvie sv. Crescentie 

a na straně epištol relikvie svatého Luciana.  

Z bočních oltářů lodi budí oba přední opět pozornost diváka svými relikviemi. Kostra 

na evangelijní stravě oltáře byla přivezena na Rabenstein roku 1707 z Říma a pochází 



6 
 

 
 

 
 
 
 
 

od jáhna a mučedníka Claudia, a ta druhá na epištolní straně oltáře je jeptišky, svaté Juliány. 

Zvláštní zájem všeobecně budí dva náhrobky zapuštěné do bočních zdí lodi. Po uzavření 

starého farního kostela sv. Matyáše byly tyto zasazeny do hřbitovní zdi a v roce 1844 

přeneseny na své dnešní místo. 

 

Pohled na Rabštejn od severozápadu 

Kámen napravo nese nápis:  

“ImJahr 1483 nach Christi Geburt kam Sebastian, derjüngere, brave zuOrtenburgam Sonntag 
nach dem dreiKönigstag.....” 
  

(V roce 1483 po Krista našeho Pána narození, Sebastian mladší Udatný z Ortenburka, v neděli 

po Třech králích…) 

          Erb na tomto kameni ukazuje silnou větev. Kámen po levé straně býval kamenem 

z hrobky Buška z Kamenné hory a Rabštejna zesnulého v roce 1433. Ukazuje nám jemně 

zdobený, gotický štít pána z Kamenné hory a nápis v němčině: 
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„Léta Páně 1433 ve čtvrtek po svátku sv. Víta zemřel velectěný a udatný pan Bušek 

z Kamenné Hory a pán na Rabštejnu, modlete se za něj.“ 

          Dříve než se opustíme kostel, musíme ještě upozornit na jeho vyzvánění. Toto se skládá 

ze čtyř zvonů v nádherném pořadí tónů c, es, f a a, a ty byly předány o Letnicích v roce 1927 

jako náhrada za zvony ztracené ve válce. Největší zvon nese obraz Bolestné Matky a slova: 

Fiat voluntastua. In memoriam Wilhelminae Seilern, 

             + 31. Dezember MCMXXII. 

     Buď vůle Tvá. V upomínku na Wilhelminu Seilern 

    + 31. Prosince 1922 

  

      Druhý největší zvon zdobí obrazy sv. Antonína a na protější straně sv. Mariea portrét sv. 

Anny s nápisem naproti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na zámek a kostel ze severovýchodu 

          „Vytvořil Anton Beckert, kupec a rada obchodní komory, Teplice-Schönau, 

narozen ve Wartenbergu. V upomínku na svou choť Marii, roz. Venier, narozenou 

v Rabštejnu, zesnulou v Teplicích 1926, a na svou dceru Annu zesnulou 1918.“ 
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Oba menší zvony ukazují slova: 

„Věnováno farní obcí Rabštejn a jejími přáteli v dáli Bohu ke cti. Na svatého Ducha 1927.“ 

          Zhotovení zvonů provedlo známé zvonařství Richard Herold v Chomutově. 

          Východně od kostela se zvedá zámek velkostatkáře, pana Johanna Lažanského. Tento 

byl také dříve mocným sídlem rodu Pluhů, Gutštejnů a Šliků. Zcela jasně lze ještě dnes vidět 

staré hradební zdi, na nichž byla mohutná stavba 1705 vztyčena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na zámek od břidlicového lomu. 

Cimbuřím kryté terasy jsou součástí starého hradu. 

           V prostorách zámeckého dvora se nachází vchody do sklepa a klenuté místnosti 

starého hradu, pokud ovšem právě zůstaly zachovány. Snad by dala ještě rozpoznat 

zbrojnice, stejně jako hradní stáj, které mají na svých vnějších zdech částečně ještě selskou 

výzdobu. Z teras potěší oko nádherný výhled na hluboké, divoce krásné údolí Střely.  
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          Pod zámeckým vchodem a kostelními schody, se nachází na jednom prostinkém, 

ale přesto důstojném místečku duchaplný památník padlým: „Budiž v úctě pokleknuto 

před hrdinstvím, věrností a smrtí!“ – To bylo heslo udatných, kteří onen památník hrdinů 

věnovali na věčnou památku svým deseti padlým spolubojovníkům. 

Špatné časy přišly, když roku 1910 ustal rozvod vody, pramenící u poblíž ležícího Frauenhofu 

(Vranova). Tu byli obyvatelé toho místa napřed nuceni potřebnou vodu nosit z větší části 

vzhůru přes strmé svahy ze Střely, takže se městečko v budoucnu radovalo z pohodlného a 

dobrého vodovodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Domky městečka stojí až na malé výjimky od roku 1700, zatímco skupina domů v úzké 

uličce (nazývané „chodbička mezi domky“) má pocházet dokonce z roku 1549, z onoho roku, 

kdy Rabštejn do základu shořel.             

          Starou budovou je rovněž loretánská kaple. V roce 1671 bylo zavedeno Sebastiánem 

hrabětem Pöttingem nařízení, že duchovní servitského řádu budou sloužit denně v osm ráno 

mši svatou a ve tři hodiny odpoledne započne loretánské litanie. Průtrž mračen 9. června 

roku 1791 kapli zle poškodila. Střechu, vystavěnou podle románského slohu, vtlačily padající 

přívaly vody dovnitř kaple. Zbylé zařízení bylo částečně odplaveno a zčásti vážně poškozeno. 
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Jako zázrakem byl pomník Černé Madonny katastrofy uchráněn a zůstal nenamočen. Byl dán 

do klášterního kostela a 7. července 1805 přenesen za zvláštních oslav na své původní místo. 

Od té doby se mše v této kapli slouží jen v určitém čase. 

           Současně poškodil blesk za nečasu s hromobitím také barokní sochu „Ecce homo“ 

uprostřed náměstí. Dnešní socha byla znovu vytvořena sochařem Říhou v Podbořanech a 

vystavena v roce 1891. 

           Co se týká geologických vlastností a jejich bezprostředního okolí, budiž zdůrazněno, 

že bezmála celá katastrální oblast Rabštejna leží na jemnozrnné prvohorní břidlici (Phyllit). 

Ta je rozšířena přes celou silurskou pánev ve středních Čechách a slouží jí jako podloží. 

Svrchní půdní vrstvy jsou vrstvy permských usazenin. Jsou to břidlicové zvětraliny, tedy jíl 

míšený s malými kousky břidlice, který je místy jakoby „mastný“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina „chodbičkových“ domků 

Z historie Rabštejna 

 (Za použití zápisků Friedricha Bernaua a Dr. Antona Nowaka) 
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Jak nenápadné je městečko ještě dnes, tak nepomíjejícně se rozléhá jeho jméno dějinami.     

            Nejstarší zmínky o Rabštejnu pocházejí z roku 1269, kdy je zmiňován hrad 

ve vlastnictví jednoho rytířského rodu, který svůj přídomek odvodil podle zámku. V onom 

čase jsou uváděni Heinrich von Rabenstein ´) a 1303 bratři Hagen, Engelhard a Witigo 

von Rabenstein. Dále je také zmiňován 1321 Ludherus de Rabenstein, ačkoli se hrad 

již nacházel ve vlastnictví mocného rodu Pflug von Rabenstein (Pluhů z Rabštejna). Z tohoto 

domu je jmenován zvláště Ulrich starší Pflug von Rabenstein jako královský nižší komoří 

a majitel zemského práva (1337-1340) se svým synem Ulrichem II. Pluhem z Rabštejna. 

V roce 1308 vystavěl Ulrich z Pluhu kostel na stejném místě, kde se dnes nachází starý 

hřbitov. 21. září 1337 propůjčil tentýž Ulrich z Pluhu své hradní vsi městské právo „Žatecké“a 

odkázal občany, ať se odvolávají k vrchnímu dvoru do Žatce. 

   S tímto privilegiem z 21. září 1337 byla městu Rabštejnu připsána také pole z místních 

okrsků Stvolny, Hrádek a Ostrov. Poslední místo by se asi mělo nacházet u současného 

šafářova dvora a kostelíčka v Hrádku v bezprostřední blízkosti Rabštejna samotného. 

          Za obdržené pozemky museli občané poskytovat územním pánům zálohu, a sice 

za každý lán Stvolna z polí 4 kopy grošů a za každý lán hrádeckých polí 2 kopy grošů. 

Jako roční daň byly předepsány pro každý hrádecký lán ke svatému Jiljí a svatému Jiří 

po 16 groších a pro každý Stvolensky lán ve stejné dny po 30 groších a kromě toho 

na svatého Michala po 2 dílech dobrého ječmene, jako dobré pšenice a 4 díly dobrého ovsa. 

          Správa města se řídila podle Žateckého městského práva. Přísežní občané města (ti, jež 

složili přísahu) tvořili poradní výbor. Zjeho středu volili městského rychtáře, jemuž ostatní 

členové stáli po boku. Sporné právní případy byly předkládány k rozhodnutí vrchnímu dvoru 

v Žatci. 

          Kostelu zajistil Ulrich z Pluhu 3. května 1338 rovněž bohaté daně. Tak musely vesnice 

Kotaneč a Ostrov na sv. Jiří pokaždé odvádět církvi 2 kopy grošů. Z panských lesů dostával 

tehdejší farář dřevo. Pro svou vlastní potřebu směl si držet jednoho rybáře. 

   Ulrich II. Z Pluhu pozměnil rozhodnutí svého otce do té míry, že zvedl daně Kotanči, 

Ostrovu a Zhořezi (Sahoř u Lubence) - ta platila daň trochu později - a daň kostela ve vsi 
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Hrádek, včetně soudní pravomoci, přesunul na občany. Jako novou daň obdržel kostel 

2 marky a 20 grošů z vesnice Vranov, jejíž obyvatelé byli proto osvobozeni od všech ostatních 

poplatků. 

           Ulrich II. Měl dva syny: Johanna a Hynčíka. Neboť byl kostel v Rabštejně pouze 

pobočkou Zwollenskou, povýšil jej Johann na samostatný kostel farní. V roce 1357 panovali 

Heinrich a Ctibor de Rabenstein. Po jejich smrti přešel Rabštejn 1370 do vlastnictví královny 

a císařovny Elizabeth (Elišky), choti Karla IV.  Městečko bylo v těchto časech spravováno 

královskými purkrabími Theodorichem a Hofchlčalkem jakožto i Benešem z Hořovic. 

Poslednímu z nich a jeho bratru Bohunkovi bylo město 13. září 1397 připsáno králem 

Václavem IV. za 1600 kop grošů poté, co se bratři 6. června 1396 písemně zavázali stát králi 

věrně po boku a na jeho rozkaz město také kdykoli opět opustit. Zmiňovaný Beneš z Hořovic 

je ten, kdož proslul mezi svými současníky nejen jako účastník křižácké výpravy 

do Jeruzaléma, ale také jako kronikář. Přeložil „Římskou kroniku“, kterou sepsal 1386 

ve Štrasburku kazatel Jakob Cwinger. V roce 1402 poslal pražským městům, jejichž obyvatelé 

byli účastni na uvěznění Václava IV., svárlivý (hněvivý) dopis. Novoměstským obyvatelům 

vyhlásil jeho bratr Bohunek společně s rytířem Petrem von Trkow (z Trkova) 25.června 1402 

válku. Po nastolení nepřátelství 18. dubna 1409 uzavřelo Staré Město pražské s Benešem 

a jeho bratrem mír.  

           Jako odměnu za služby, jakož i náhradu za utrpěné škody, připsal Václav IV. 

26. července 1419 rabštejnským purkrabím Benešovi a jeho bratru 800 kop grošů. Tato suma 

byla umořena léty služby 150 kopy z královské daně Plaského kláštera. 

Za Beneše z Hořovic obdržel kostel jako další zúročení 3 kopy a dva groše od Theodoricha a 

Hastalka z Mladotiček. Stal se nejbohatší farností v okolí a danil 26 kop grošů papeži.  

          Během husitských válek byl na Rabštejn uveden jako hradní pán r. 1420 

Galhoth z Hořovic. Byl bratrancem Beneše z Hořovic a dal se společně s další šlechtou 

do služeb krále Zikmunda proti husitům. Ovlivněn dobovými okolnostmi, nebral 

své povinnosti až tak vážně a zvrhnul se postupně v lapku a loupežného rytíře, což nejlépe 

dokazují stížnosti katolicky a „císařsky“ smýšlejících městských radních z Lokte, důsledkem 

čehož Galhoth častěji přepadal a olupoval občany města Lokte.  



13 
 

 
 

 
 
 
 
 

           Ještě před koncem husitských válek se Rabštejn dostal do držení pána ze Steinbergu 

(Kamenné hory). Z jejich rodu bývá zmiňován zvláště Bušek Calta z Kamenné hory. Zemřel 

1433 a zanechal jednoho nezletilého syna. Rabštejn přešel do poručnictví mocného 

zemského pána Buriana z Guttensteinu, který se krátce na to prohlásil za právoplatného 

vládce hradu Rabštejna. 28. srpna 1434 podnikl například průzkumnou jízdu, z mnoha 

občanů Bernau učinil své zajatce a zaplnil jimi své hradní vězení. Když 20. června 1436 

uzavřel mír s Ulrichem z Rožmberka, prohlásil se za pána na Rabštejně a Guttensteinu.  

Když pak vlastní dědic, Calta z Kamenné hory, dosáhl plnoletosti a uplatnil svůj nárok 

na Rabštejn, byl Burian 6. srpna 1459 vyzván králem Jiřím, aby hrad Caltovi z Kamenné hory 

předal. Protože se vzepřel, byl poté, co mezitím zemřel jeho syn a následovník Burian II., 

předvolán k zemnímu soudu. Ale místo toho, aby se tam objevil, upsal se 28.listopadu 1465 

katolickému panskému spolku jako buřič a povstalec proti králi. 

          V čase, kdy pak král Jiří udělal v zemi pořádek mezi svými protivníky a zničil jejich 

hrady, obléhal pevnost Rabštejn jeho syn, princ Heinrich. Zdi ale přes všechny útoky nepřátel 

odolaly a donutily královské vojsko k ústupu. Burian II. vystavěl opět v 1483 dřívější kostel 

a klášter, které padly roku 1532 za oběť požáru. Burian II. dosáhl z části díky svému sňatku 

s hraběnkou Sidonií z Ortenburgu, z části díky dobré správě svých statků, nesmírného 

bohatství. Traduje se, že na svatbu jeho syna Wolfa von den Dorfrichtern bylo odvedeno 

1700 telat a 500 vepřů. Smrtí Calty z Kamnné hory zdědil Burian II. Rabštejn. Po své smrti 

1494 zanechal pět synů: Christopha, Heinricha, Dietricha, Johanna a Wolfa. Christoph, 

nejstarší syn a dědic celého velkého panství, se široko daleko proslavil jako loupežný rytíř. 

Neboť všechna opatření proti němu zůstala bez úspěchu - nechal dokonce ztlouci 

a před bránu vyhodit zemského posla - byly 14. července vyhlášeny dle královského rozkazu 

válečné přípravy proti Christophovi von Guttenstein. Podle velikosti jednotlivých krajů měla 

být sestavena pěchota o 800, 500, 600 atd. mužích. Kdo složil peníze z úroků, měl za každých 

tisíc kop míšeňských grošů postavit a vyzbrojit do pole jednoho muže. Vazalové, 

jako svobodní Sasové měli osobně prokázat bojovou připravenost. Počet bojovníků, 

kteří měli být vybráni z královských měst, se řídil podle jejich velikosti a podle velikosti 

majetku. * Každých 10 válečníků mělo být vybaveno pěti rýči, pěti motykami a krumpáči, 
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jakožto dvěma sekerami a dostatečným množstvím potravin. 10. srpna se měli sejít páni 

pod velením krajových velitelů sejít u Plzně. Král přislíbil osobně převzít velení.  

          Vyděšen takovými přípravami, prosil Christoph o milost. Vladislav II. zabavil množství 

zemských statků, tím také Rabštejn, apožadoval obnovení věrné služby a aby se dříve 

tak bohatý a mocný Christoph von Guttenstein usadil někde jinde v zemi. V roce 1523 

předala Koruna Rabštejn jako zástavu za 10 000 kop grošů bratrům Albrechtu a Sebastianu 

Schlikovým. 

 Dalšími následovníky byli: Hieronymus a Laurenz Schlikovi. První zanechal dva syny: hraběte 

Joachima a Sebastiana (1510-1569). V roce 1549 Rabštejn díky náhodně vzniklému požáru 

lehl popelem. Vystavěn opět pouze provizorně, nikdy více již nedosáhl dřívější moci 

a velikosti. Joachim, hrabě Schlick Rabštejn se všemi k němu patřícími vesnicemi prodal 

bratrům Heinrichovi, Zdenku a Joachimovi von Schwanberg. Dalším kupcem byl v roce 1578 

Jaroslav Liebsteinský von Kolowrat, z jehož čtyř synů: Karla, Jaroslava, Joachima a Beneše, 

převzal veškeré jmění v roce 1596 Joachim von Kolowrat.  

          Nepokoje 30tileté války však Joachima o jeho statky připravily. Neboť byl přívržencem 

rebelantských, českých měst, byl jeho majetek získán za 92 335 šoků grošů a darován 

za věrné stoupenectví cizímu dobrodruhovi Leinardu Hilfriedu von Meggan, který Rabštejn 

v roce 1665 opět prodal, tentokrát hraběti Sebastianu von Pötting. Ten zanechal tři syny, 

z nichž Anton v roce 1688 Rabštejn převzal. Hrabě Anton von Pötting zemřel v roce 1703, 

jeho mladší bratr Franz Anton, hrabě von Pötting, vystavěl v roce 1705 současný zámek 

na tomtéž místě, kde dříve stával hrad zpustošený od dob švédské války. V roce 1701 byl 

opět postaven vyhořelý kostel a roku 1788 byl již zcela splacen. 

 Na krátký čas byli na Rabštejně zmiňováni také Franz Josef, hrabě von Czernin, a hraběnka 

von Kolowrat-Krakovsky (1738), dokud Rabštejn 1748 prodejem nepřešel na hraběcí dům 

Lažanských.  
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Rekonstrukce hradu Rabštejna z roku 1712 podle mědirytiny pátera Mauritia Vogta 

 (1.zámek 2.kostel 3.klášter) 

           Nynější kostel byl vystavěn 1769. Existenci kláštera roku 1787 na dalších 120 let zrušil 

císař Josef II. 

          Po hraběti Maxmilianu Lažanském následoval hrabě Johann Lažanský (+1830), 

potom jeho syn, hrabě Johann Karl Lažanský (+1878). Jeho manželka, hraběnka Marie 

zemřela 17.června 1906 v Rabštejně a od toho času pobýval dosavadní majitel hradu 

Johann Lažanský z největší části na svém panství v Manětíně. 

          Československá půdní reforma proběhla vyvlastněním také na panství Rabštejn tak, 

že 30. srpna 1927 převedla Vranov s hospodářskými a obytnými budovami, poli a lesy 

s výjimkou 629 ha za cenu 1 625 000 korun Československé úřední obci v Praze. 

 

O poslední popravě  

  (podle zápisu v „městských knihách“ z roku 1734) 
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          “Oznamuje se a na vědomost se tímto dává,” že 5. prosince roku 1749 

to od pradávných časů tomuto městu – rabštejnskému měšťanstvu„Jeho císařským 

a královským majestátem“ bylo uděleno vysoké a milostivé povolení zbudovat nové 

popraviště (šibenici), neboť staré bylo již dlouhým stáním zpuchřelé a velkým větrem, 

vzniklým výše uvedeného data, bylo poraženo. 

 

Proto bylo letos 20. prosince 1749 jmenovanými starosty, radou a všemi jejich 

občanskými obcemi vydáno povolení na novou šibenici (popraviště), na tomtéž místě, 

kde ta první stávala. 

Tímto bylo také do zápisu uvedeno, že 15. ledna léta Páně byla sťata mečem 
po rozsudku svobodného pána bývalá nejmilejší dcera zdejšího spoluobčana Wenzla Pächa, 
Barbara Pächová, která se prohřešila zamordováním svého dítěte. Srdce její bylo prokláto 
kůlem a tělo zahrabáno vedle šibenice, což vše bylo s nejvyšší pozorností sledováno 
vykonavateli.  

                  Rabštejn, 20. února Léta Páně 1750 
                                        Ferdinand Mülling, primátor 
                                        Stephan Schauer 
                                        Franz Voříšek           
                                        Bernhard Modl 
                                        Johann Georg Wangler, městský radní 
                                        Andreas Weber, advokát  

  

 

 

Návštěva v břidlicovém lomu 

Sotva ptáčkové sladili dohromady své písně a kvítečky si vytřely rosu z oček, už se také 

rozezněla horlivá kladiva ze skalních stěn, přerušovaná temnými, zvonivými údery. 

    Najednou stojíme před jedním pracovním místem, starým více než sto let. Třicet až čtyřicet 

metrů vysoké, hladké a holé skalní stěny poutají naše zraky. Vysoko nahoře se naklání přes 

zívající propast sosna visící už jen na několika kořenech – větve křivé jako paže volající o 

pomoc. Jako osamělá růže ve společnosti čekanky a hvozdíku (kartouzku) roste zde na 

skalnatém svahu opět celá skupinka malých, zelených hlávek netřesku 

(Sempervivumtectorum). 
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           Několik málo kroků před námi leží ve svém zvláštním poklidu břidlicový lom. 

Jeho srázná hlubina a kolmo k nebi stoupající stěny nám poněkud nahánějí strach a bázeň. 

Daleko v nejzazším koutě jsme zpozorovali dvě osoby. V nezměrném prostoru lomu se jeví 

našim očím jako opravdoví trpaslíci. Zatímco jeden nakládá kameny na svou káru, buší 

ten druhý kladivem do ocelového vrtáku, až to v pravidelném rytmu zpívá a zvoní. Tak jsme 

přece jen přišli v čas. Již byly vykonány poslední přípravy k odstřelu. Obě trpasličí postavy 

měří nyní hloubku vrtu, vysušují jej pečlivě hadry a koudelí, vsypou trochu prachu a upěchují 

volné částečky jílem v pevnou jednotu. Po malé pauze, v níž nás krátké mávnutí nabádá 

k opatrnosti, je řádně položena a zažehnuta zápalná šňůra. Spěšně přecházejí obě drobné 

postavy na úzké prkno přes hrůznou propast a přeskakují s obdivuhodnou šikovností 

štěrbinu. Poslední úsilí a dosahují cesty. Jedno jejich znamení a bezděky se schováváme 

z důvodu osobní bezpečnosti za blízkou stěnu. Krátké, ale přátelské pozdravení nám odhaluje 

dva větrem ošlehané muže. Jejich sluncem osmahnuté, přátelsky se usmívající a spokojené 

obličeje, jakož i jejich tvrdé, mozolnaté ruce, nám říkají dost o jejich řádném a počestném 

rodu. Slova váznou – ticho před bouří - najednou skalní stěny zaburácejí hromem střelby tak, 

že hned vtáhneme hlavu mezi ramena. Syčení a pleskot odstřelených kusů a jejich řinčivý 

dopad na ostatní kamení uvolňuje napětí okamžiku. 

Vykračujeme ze svého chráněného zákoutí. Modrošedý obláček kouře se táhne nad prachem 

naplněnou propastí břidlicového lomu a vytváří malé mlžné cáry, které se rozplývají 

v čerstvém ranním vzduchu. 

 S uspokojením si oba muži prohlížejí od vchodu lomu výsledek svého odpalu a obracejí se 

zpět k boudě s nářadím, aby posnídali. Rádi přijímáme pozvání usadit se poblíž nich na kládě 

opatřené čtyřmi nohami, která se podobá jakési provizorní lavici. Následné povídání nám 

představuje jako majitele lomu napřed obec Rabštejn, poté se lom se svými výnosy dostává 

do nájmu soukromých stran a nastává doba, v níž se naše břidlice vyváží dokonce až do 

Francie a Anglie. Díky moderní konkurenci a rovněž izolovanosti našeho místečka od 

moderních dopravních cest je však dnes domácí těžba břidlice bezvýznamná. O přírodní 

břidlicové střešní tašky, kdysi tak vyhledávané, je nyní zájem už jen v bezprostředním okolí 

Rabštejna.  
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             S velkou zvědavostí uklízíme místečko našeho odpočinku v naději, že uvidíme ještě 

více z výroby břidlicových desek. Zatímco jeden se připravuje přitáhnout sem odstřelené 

kusy skály na káře, druhý třídí nalámané kusy. Tu a tam, poklepány kladivem, jsou mnohé 

z nich vyhazovány jako nepoužitelné přes násep a jen některé opatrně pokládány 

na pracovní lavici. Ty poslední jsou pak tak dlouho oťukávány dřevěným kladívkem 

a ocelovým majzlíkem, dokud konečně nezůstane pěkná tenká deska. A když tato pak ještě 

obdrží speciálním pokrývačským kladívkem malou dírku pro hřebík, víme už vše o staleté 

rabštejnské výrobě břidlicových tašek. 

           Přátelský stisk ruky – a my obracíme naše kroky zpět do krásného letního dne.  

 

Pověst o založení města 

           Stalo se před mnoha, mnoha lety, že jeden mocný vládcetáhl dalekými lesy své země, 

aby se věnoval ušlechtilému myslivectví. 

           Trýzněna žízní, táhla družina údolím. Lovecký roh dal znamení k odpočinku. Rytíři 

a zbrojnoši se utábořilive veselém kruhu a zavdali si po doušku, aby se osvěžili, když tu náhle 

jeden lovecký sokol vyrazil do houfu okolo letících krkavců, jednoho krkavce zardousil a vrátil 

se s ním zpět. 

Rozrušeni touto neobvyklou událostí, spatřili hned na to v roztrhaném havraním mase ukrytý 

kámen nesmírné ceny.  Byl to vzácný drahokam s překrásnou jiskrou. Jak říkali moudří té 

země, vládl snad dokonce tajemnými silami. 

           Když se zvěst o tomto nálezu donesla až za hranice země, představil se jednoho dne 

právoplatný majitel kamene, který udával, že mu věštecký kámen ukradl krkavec. Byl 

to šlechtic a nosil díky kouzelné moci kamene velké jméno. Neboť mu však doopravdy nikdo 

nedůvěřoval, pronesl kouzlo a za strašného rachotu křižovaly ohnivé blesky kouřem 

naplněný vzduch. Ale hejno vran, které právě kroužily kolem zámku, bylo kletbou zasaženo 

a svrženo do propasti.  
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            Cizinec, který mezitím vsedl na svého oře a opět obklopen blesky svého kamene, 

předpověděl tomu prstu (který nalezený kámen nosil – pozn. překladatele) hrdý a nedostižný 

hrad jako odměnu za jeho opětovné získání z moci krkavců.  

           Nedaleko dřívějšího táborového ležení se z balvanů přes noc udělalo silné zdivo 

s věžemi a branami, které sloužilo tomu vládci a jeho potomstvu ke cti a slávě jako 

„hrad z Krkavčí skály“. 

 

 

 

Pověst o havranu a zlatém prstenu 

Už uplynulo mnoho století od doby, kdy na tom hrdém hradu v údolí řeky Střely žil jeden 

rytíř, a ten měl choť pěknou jako obrázek.  

           Když jeho žena jedenkráte odložila svůj šperk u otevřeného okna, přiletěl havran a její 

zlatý prstýnek odtud odnesl. Nikdo drzého vetřelce neviděl a tak prohledali celý pokoj, 

aniž by po zmizelém prstýnku našli jedinou stopu.  

A tehdy se stalo, že rytířův oblíbený zbrojnoš při lovecké vyjížďce narazil na dřevorubce a 

náhodou uviděl, jak z havraního hnízda jednoho poraženého stromu vypadl na zem zlatý 

prstýnek. Aniž by co tušil o ztrátě na hradě, prsten si navlékl na prst a odjel odtamtud.  

           Jak purkrabí onen tak dlouho hledaný prsten spatřil, důvěrně to sdělil svému hradnímu 

pánu s poukázáním na to, že mezi rytířovou ženou a panošem určitě existuje tajný vztah. 

Když se nic netušící nálezce objevil, nepomohlo mu vůbec žádné vysvětlování. Naplněn zlostí 

přikázal hradní pán svrhnout svého bývalého oblíbence dolů z cimbuří. V pozdních večerních 

hodinách téhož dne stihl i paní, obviněnou z cizoložství, stejný osud jako onoho šlechetného 

zbrojnoše. 

           Zlomen bolestí, myslel rytíř jen na svůj unáhlený, zlý čin a přehořce ho litoval. Když 

za ranního rozbřesku pospíšil dolů na místo neštěstí, našel ležet v krvi pouze roztříštěné tělo 
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panoše, ale po své ženě ani stopy. Ta totiž zůstala viset za šaty na větvích a vyšla z toho 

pouze s nepatrným zraněním. Jako štvána psy vběhla do nočního lesa, slepě a bezcílně 

utíkala přes hory a doly, až se dostala k chýši poustevníka, který se jí ujal a pečoval o ni. 

Bělovousý muž ale nebyl žádný cizinec. Byl neznámým strýcem vyhnané. Po třech měsících 

darovala nešťastnice život chlapečkovi. Vyrostl v hrách s květinami a v přátelství s přírodou 

v rozkošného mladíka. Když jednou naslouchal zpěvu ptáků,přijel nějaký rytíř na koni.Hoch se 

vyděsil a hledal útočiště v poustevně. Když rytíř z koně sesednul a chtěl chlapce následovat, 

postavil se mu do cesty poustevník. Po delší rozmluvě náhle nebylo pochyb o tom, že je ten 

rytíř oním hradním pánem, ta zavržená má být jeho žena – a mládeneček jeho milovaný syn. 

Z radosti nad přízní osudu padnul rytíř na kolena. Se slzami v očích děkoval Bohu a prosil své 

drahé, aby s ním jeli na hrad oslavit radostnou událost.  

Purkrabí byl za trest vsazen do želez a na témže místě svržen do hlubin.  

 

Pověst o hraběcím kříži 

             Před mnoha lety byl jednou pořádán v lesích kolem Rabštejna hon, jehož se účastnilo 

mnoho hostů.  

            Údolí i výšiny poznenáhlu zahalila hustá mlha a způsobila, že lov ukončili dříve 

než obvykle a vrátili se na hrad k hostině. Zatímco s večerem zažehli světla, všimli si, 

že mladý pan hrabě ještě asi nedorazil. Starost rodičů o něj rostla hodinu od hodiny. 

A změnila se v opravdové zděšení celého hradu, když se kolem půlnoci vrátili vyslaní pátrači, 

aniž přinesli o zmizelém nějakou zprávu. Slavnostní síň se naplnila zármutkem. 

           Mezitím bloudil ztracený syn na zpěněném koni hlubokými lesy sem tam a nemohl 

najít cestu domů. Zmožen slabostí a únavou, přivázal svého koně za uzdu ke smrčku a sám 

se uložil ke spánku poblíž.  

          V brzkých ranních hodinách vyrazili pátrači znovu a našli zbloudilce ležet spícího na kraji 

strašlivé propasti. Nejmenší pohyb by ho byl vrhnul přes skálu do záhuby.  
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           Za tuto zázračnou záchranu byl na onom místě postaven kříž, který ještě dnes lid 

nazývá křížem „hraběcím“. 

 

Oblíbené procházky a výletní místa  

Stranou pronikavého hluku moderního světa, odpočívá v kouzlu lesů, ronících pryskyřici, a 

květnatých luhů městečko, jež se v posledních letech stalo jedním z nejoblíbenějších 

výletních míst a jedním z nejoceňovanějších letovisek s celou řadou milých vycházek a 

možností výletů.  

        Zatímco se někteří výletníci projdou jistě rádi pohodlnou cestou vzhůru panským 

jedlovým lesem vstříc hraběcímu kříži, jenž jako perla kraluje nad údolím Střely, druzí táhnou 

se zalíbením stínem obecního lesa k Nučickému mlýnu, kde se stává příjemným cílem stoletá 

lípa nebo idylicky položená kaplička. V krásných dnech zve k návštěvě zvláště plovárna 

zkrášlovacího spolku, kde při zvuku loutny a hrách na trávníku dají radost a potěšení 

zapomenout na strasti života.  

Putujíce na západ, zavede nás cesta k šibeničnímu vrchu, kde nám před očima vytanou 

lichoběžníkovité obrysy Vladaře. Zvlněnými lesy bychom ho dosáhli tak za dvě hodiny. 

Ve výšce 692 m tvoří planinu nesoucí lesy a jednu tůň, která je považována za kráter vyhaslé, 

tajemně hluboké sopky. Měřením však bylo nalezeno v hloubce od dvou do čtyř metrů 

její dno. Z jeho výšky se našim očím otevírá nádherný výhled. Orná půda, lesní porost, 

pahorkatiny a pohoří s většími i menšími vískami se rozprostírají kolem dokola do dálky. 

Na jihu vidíme horu Kněží Horu, která skrývá své zadní straně soudní městečko Manětín. 

Přes mnohé zalesněné horské hřebeny nám kyne zřícenina Hradína u Plzně. Na západě 

se v dáli vypíná Teplické pohoří s Třebouněm a Vlčí horou a Lubeneckou zámeckou horou 

poblíž a líbezným okresním městečkem téhož jména. V dáli, kde se zdá, že se nebe a země 

dotýkají, zdraví už hory Českého lesa (Šumavy). Na severu se ukazuje Doupovské pohoří 

s hradním městečkem Valči nedaleko. Pohled se nám často zatoulá k místům Podbořanska a 

Žatce až navrším Prahy a Příbrami. Rovněž tak známé jsou jeho svahy díky tak naprosto 

jmenovaným husitským a švédským valům. Jsou to tytéž zajímavé hradební stavby našeho 
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Českého lesa, které se táhnou na západní straně v délce 3-4 km, jsou sestavené z čedičových 

bloků a mají čtyři vchody. Jedna zúžená zeď o délce asi 1 km korunuje náhorní plošinu. Nové 

výzkumy zjistily, že valy pocházejí od Keltů (okolo 100 p. K.) a sloužily jako útočiště i jiným 

národům. To, že jižní a východní strana hor tyto obranné stavby nemá, je zapříčiněno 

příkrostí svahů, které poskytovaly postačující přirozenou ochranu proti případným 

nepřátelům. 

 

           Neméně zajímavé také je putování k „Železnému hamru“ (Eisenhammer - Kovárna). 

Romantickým lesem v údolí Střely nás cesta povede k rodnému domu známého zemského 

básníka Willi Pleyera, který říká: 

 

 Můj prapraděd z Durynska sem přivandroval 

a pálil tu milíře, v horách kov koval. 

Téžbez jména předek kutal rudu žhnoucí  

a kopáčem kovářem byl rod budoucí. 

 

Pak zmizelo z Krušných hor bohatství všecko, 

táh´ Šumavou Pleyer a vzal psa i děcko. 

A ve Střely údolí divokém, strašném 

jak les hustý vyklučí s kovárnou začne. 
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On poručil vodě jak skalami téci 

a ďábel jen ve vzteku zatínal pěsti; 

Bůh kráčí tím údolím, úsměv na tváři, 

dík němu se mají tu dobře kováři. 

 

Můj otec mi vyprávěl, že když byl malý, 

jak strom statný loupali, šindel dělali; 

ty na střeše leží a kolo se točí, 

zní den celý kladiva hlas po úbočí. 

 

Když Bismarck je u moci v Německé říši 

u Pleyerů dějiny dále se píší: 

Svým plamenem kovářská výheň jen srší, 

zvuk kovu až na náves doléhá k uším. 

 

Tu z jisker se nové pokolení rodí, 

a jak mladí rekruti po světě chodí; 

pak deset nás dětí kol stolu vždy jedlo, 

když kladivo píseň svou zvučnou si vedlo. 

 

A v dílně jeden syn a druhý za mořem - 
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a dcery do služby - třetí za obchodem, 

kdo hltá latinu a záda hrbí si: 

dva na studia šli nejmladší bratříci. 

 

Tu ruda nám dává své bohatství hojné, 

když kladiva tančí, my čas nyní zkujme. 

Nás stvořila předků krev, pamatuj přeci, 

a velké a věčné nes Německo v srdci. 

 

          Také jeho veršíky z dílka „Z rolnického venkova“ nás vedou do vzpomínek, znějí: 

 

Uprostřed zpěvu a plesu 

slovo jsem zaslechl zdáli, 

 z tajemných přišlo sem lesů, 

vklouzlo sem, když jsme se smáli. 

Skrze ten tanec a výskot 

dolehlo sem z vřavy divé, 

do srdce se mi pak vtisklo, 

utek´ jsem do noci snivé. 

 

…Hnědavý domeček v lese, 
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šindel mech zelený zdobí, 

plot je tu porostlý slézem, 

plínky se větru zlobí. 

Slunečko zlaté den měří, 

v míru…jen občas tu zní 

údery kladiva mocné, 

sekery též zvonění. 

 

 

…jestřábí volání pouze 

protíná hedvábný klid, 

vážek lesk míhá se dlouze, 

matičko, ti na brýlích. 

Pod nimi rosa se třpytí, 

Psaníčka ta když jsi četla, 

o víru dětí svých žití, 

které jsi do světa vedla. 

 

… v potůčku lesním vlnky se čeří, 

zbožně tu šumí vysoký les, 

nevinný ptačí zpěv oblohu měří, 
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nezní zvuk harfy líp, jen mi to věř. 

Zvučné písně cizí znějí, 

ve svém nitru pláču ale, 

touhou po vlasti se chvěji, 

v srdci mém teď mír je králem 
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