
Bořek Žižlavský

Z MINULOSTI MYSLIVNY
U TŘÍ KŘÍŽŮ A OBORY

POD BUCHLOVEM

FOND MALÝCH PROJEKTŮ 











2



Lesy České republiky, s. p.

Bořek Žižlavský

Z MINULOSTI MYSLIVNY
U TŘÍ KŘÍŽŮ A OBORY

POD BUCHLOVEM

 

Buchlovice 2019



FOND MALÝCH PROJEKTŮ: 

Název malého projektu: Společné kořeny neznají hranice

Vedoucí partner: 
Lesy České republiky, s. p.
Lesní správa Buchlovice
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
www.lesycr.cz

Hlavní přeshraniční partner:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
Hodžova 38, 911 52 Trenčín
www.lesy.sk

Termín realizace projektu: XI/2018 – X/2019

Výtisk zdarma
Odpovědnost za obsah této publikace nesou její autoři a nedá se ztotožnit 
s oficiálním stanoviskem Evropské unie.

ISBN: 978-80-86945-34-7



5

OBSAH

SLOVO ÚVODEM  ...................................................................................................  6
OSUDY HRADU BUCHLOVA A BUCHLOVSKÉHO PANSTVÍ  ......................  7

Buchlov patřil českému králi  ......................................................................................  7
Posledními držiteli hradu byli Berchtoldové  ..........................................................  10
Lesní spory s velehradským klášterem  ....................................................................  15
Neshody na panství řešil vrchní soud  .....................................................................  17
Rozsudkem loveckého práva byl často trest smrti  .................................................  19

HÁJOVNA POD BUCHLOVEM  ..........................................................................  23
Hájovnu obývali revírníci i hajní  .............................................................................  23
Osudy buchlovských lesů  ..........................................................................................  36
Hajní a revírníci na hájovně U Tří křížů (čp. 298)  .................................................  38

PŘÍBĚHY HÁJOVNY A OKOLÍ  ...........................................................................  39
U Stanislava se stala tragédie  ....................................................................................  39
Nadlesní proslul svou přísností  ................................................................................  41
Duškova dcera se zalíbila malíři  ..............................................................................  44
Lesníkova zkušenost se zeleným kádrem ................................................................  46
O jízdních myslivcích  ................................................................................................  47
Život v myslivně  .........................................................................................................  48

PROCHÁZKA PO NĚKDEJŠÍ LESNÍ OBOŘE  ...................................................  53
Středem obory byl Buchlov s Barborkou  ................................................................  53
V dolním oborníku byl oblíbený výčep  ..................................................................  57
Do obory se vstupovalo javorovou alejí  ..................................................................  63
U studánky se zjevoval duch  ....................................................................................  64
Uprostřed louky stála panská lázeň  .........................................................................  65
Kapli využívali k poutím i pohřbům  .......................................................................  66
Skály připomínají rozvaliny hradu  ..........................................................................  73
Ovoce se sušilo přímo pod Buchlovem  ...................................................................  74
Sklepy prožívají svou nejsmutnější etapu  ...............................................................  76
V hospodářském dvoře stála zvonice  ......................................................................  79
Hastrmana vypudila socha svatého  .........................................................................  83
Divoký park míval krajinářskou úpravu  .................................................................  85
Z vápenky zbyla terénní nerovnost ..........................................................................  89
Z lomu pochází základní kámen Národního divadla  ............................................  95
Sedláka zavalil naložený vůz  .....................................................................................  97
Zalesnění Buchlova kaštany se nezdařilo  ...............................................................  99

SOUČASNOST BUCHLOVSKÉ HÁJOVNY  .....................................................  106
Proměna hájovny v lesnické muzeum  ...................................................................  106
Po naučné stezce kolem Buchlova  .........................................................................  108

Prameny a literatura. ...................................................................................................... 111



6

Motto: Zde začínala klíčit láska k lesům a zakotvila v nitru tak 
pevně, že žádná síla nebyla sto mne odvrátit od touhy věnovat se 
lesnictví a chránit je jako odkaz předků … 

Hubert Pelikán ml.

SLOVO ÚVODEM

O Chřibech bylo již napsáno mnoho knih, a to i díky panu Bořku Žižlavskému, 
který je autorem i následujících řádků. Chřiby jsou opravdu pohořím záhadným 
a mýtickým, jak píše pan Žižlavský ve svých knihách. Pohořím pokrytým převáž-
ně bukovými lesy. Lesy, které vznikly v minulosti lidskou rukou. Lesy, o které se 
staraly generace lesníků. Lesníci stromy zasadili, ochraňovali před zvěří a zaleh-
nutím travinami. Mladé lesní porosty prořezávali a vychovávali.

Díky tomu můžeme dnes ulehnout do mechu pod stoletý dub nebo stát ohromeni 
pod bukovými velikány v přírodní rezervaci Holý kopec, jenž by byl dále holým, 
nebýt osvícenosti majitelů z rodu Berchtoldů a vynaloženého úsilí lesníků. Jména 
těchto lesníků, obyvatel myslivny č. p. 298 U Tří křížů znovu ožívají v této knize.

Ano. Tato kniha má být připomenutím jejich života a jejich práce. Vychází v době, 
kdy jsme si připomněli sto let od vzniku společného státu Čechů a Slováků. Splací 
dluh, který společnost vůči lesníkům a všem lidem, kteří se zasloužili o lesy, jež 
nás obklopují, má. Vždyť teprve nyní jsou káceny stromy, které byly zasazeny 
v době vzniku republiky Československé. 

I dnes vynakládají lesníci nemalé úsilí, aby zachovali les příštím generacím. Je to 
často boj. Boj s klimatickými změnami, které přinášejí extrémní sucho, přívalo-
vé deště, vichřice. Boj s hmyzími škůdci, jejichž kalamity z důvodu klimatických 
změn nabývají na síle. Chtěl bych proto popřát všem kolegům lesníkům, ať se jim 
jejich dílo daří a „Lesu zdar “. 

Pavel Zůbek 
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OSUDY HRADU BUCHLOVA A BUCHLOVSKÉHO PANSTVÍ

Buchlov patřil českému králi

Dříve než se dostaneme k historii a příběhům buchlovské hájovny a její někdejší 
obory, krátce se seznámíme s historií samotného hradu Buchlova. Od středověku 
byl správním centrem širokého okolí s chřibskými lesy a poddanskými vesnicemi. 
Spolu se sousedními vrcholy Modlou a Holým kopcem, osídlenými již v pravěku, 
tvoří výraznou dominantu Moravského Slovácka. 
Buchlov byl založen v  polovině 13. století českým králem, který si jeho stav-
bou pojistil správu nad rozlehlými oblastmi v blízkosti „horké“ uherské hranice. 
Původní hrad byl tvořen dvěma hranolovými věžemi, jižním jednopodlažním 
palácem a pozdější přístavbou raně gotické kaple. Ta byla opatřena zdobenými 
pískovcovými články s kamenickými značkami tehdejších mistrů, shodnými se 
značkami na článcích nedalekého velehradského kláštera, založeného morav-
ským markrabětem na počátku 13. století.

Hrad Buchlov na fotografii z roku 1896.



8

Název Buchlova se objevuje poprvé v pří-
domku jistého Protivy, zastávajícího zde 
patrně místo purkrabího, vedle něhož 
vykonával funkci správce okolních lesů, 
polí, luk a  rybníků Albert ze Zdounek. 
Roku 1356 čteme o  Havlovi z  Buchlova 
a  o  buchlovském purkrabím Hartmanu 
ze Stříteže. Z  dalších zpráv předpoklá-
dáme držení hradu, nadále coby králov-
ského zboží, moravskými markrabími až 
do samého závěru 14. století. 
V politicky nestabilních dobách, za vlády 
krále Václava IV. na rozmezí 14. a 15. sto-
letí, začal být Buchlov, jako řada ostatních 
hradů, postupován markrabětem do  zá-
stavy jeho věřitelům, k nimž od roku 1422 
patřili bratři Hanuš a Jindřich z Lichten-
štejna. Poté se objevují jako zástavní pá-
nové další příslušníci téhož rodu, bratři 
Jiří, Jan, Kryštof, Hartneid a jejich syno-
vec Oldřich.
Počátkem 15. století se rozšířilo Husovo 

učení i na Moravu. Učení, obracející se proti prohřeškům a hříchům představitelů 
katolické církve, nalezlo spoustu příznivců rovněž v kraji pod Buchlovem. Po vzo-
ru českého Tábora vybudovali moravští husité pod vedením kněží Bedřicha ze 
Strážnice a Tomáše z Vizovic Nový Tábor na ostrově řeky Moravy nedaleko Ne-
dakonic, odkud pořádali výpady do okolí. Bez povšimnutí nezůstal blízký Vele-
hrad, který byl vypálen. O dobývání Buchlova nemáme žádné zprávy.
Na  to přichází na  hrad Stibor ze Stibořic, zástavní páni z  Mošnova, Vajtmile, 
Landštejna, Postupic, Jan Boček Kuna z Kunštátu, páni z Cimburka a ze Zahrádky. 
V období česko-uherských válek v šedesátých letech 15. století bylo hradní jád-
ro, zřejmě následkem dobývání, silně poškozeno. Pozůstatky těchto událostí jsou 
v jeho zdivu patrné dodnes. Za Cimburků vzniklo v poschodí severního traktu 
několik reprezentačních pozdně gotických sálů. Některé ze zachovaných jsou jeho 
chloubou dodnes. 
Prvními soukromými majiteli hradu byla rodina pánů z Žerotína a od roku 1542 
Zástřizlové, vlastnící buchlovské panství plných sto let. Za jejich vlády Buchlov 
doznal zásadních změn a podoby, v jaké jej prakticky spatřujeme dodnes. Hrad, 

K  nejvzdělanějším majitelům hradu patřil Jiří 
Zikmund ze Zástřizl.
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oproštěný o mnohé dřívější obranné prvky, se přeměnil na typické renesanční síd-
lo se schodišťovým vstupem, přechodem mezi středověkým hradem a renesanč-
ním zámkem. K hlavním budovatelům hradu z rodu Zástřizlů náležel především 
Jan Ždánský a později Jiří Zikmund Prakšický. Ten dosáhl na svou dobu vysokého 
vzdělání na zahraničních protestantských školách a už v mládí zaujímal významná 
postavení na tehdejších úřadech a mezi moravskou šlechtou. Při příležitosti svého 
sňatku nechal na hradě postavit velký renesanční taneční sál. V Buchlovicích zá-
roveň rozšířil tvrz s hospodářským dvorem, kde v osmdesátých letech 16. století 
žili jeho rodiče, a při ní zřídil panský pivovar s šenkem. Ve svahu hradního vrchu 
vybudoval rozsáhlé sklepení k uskladnění vína. Za rozšiřování a výsadbu nových 
vinohradů odměňoval své poddané dlouholetými úlevami z tradičních nevolnic-
kých povinností. Jiřího syn Milota se v těžkých dobách protireformačního útlaku 
zasloužil o výstavbu nového kostela sv. Martina v Buchlovicích jako důkazu pří-
slušnosti k „jediné pravé“ římskokatolické církvi.
Zástřizlové, jakož i  jejich předchůdci na  hradě, byli věrnými stoupenci Jednoty 
bratrské. V  posledních desetiletích 16. století se ostatně téměř všichni obyvatelé 
buchlovského panství přikláněli k bratrské víře. V Buchlovicích stál českobratrský 

Hradní jádro s hodinovou věží a lípou neviny.
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kostel, v němž se nyní nachází smuteční obřadní síň, a v jeho blízkosti bratrská škola. 
V hrobce pod kostelem pak našli Zástřizlové místo svého posledního odpočinku. 
V  první polovině 17. století získali buchlovské panství baroni Petřvaldové 
z Petřvaldu, kteří později natrvalo přesídlili do buchlovického zámku, postaveného 
Janem Dětřichem v prvních dvou desetiletích 18. století. K významným členům 
petřvaldského rodu patřil Hanuš Zikmund. Ve druhé polovině 17. století opevnil 
Buchlov barokním bastionem, uzavírajícím s novou bránou jeho první nádvoří. 
Rozšířil vinné sklepy pod hradem, na  sousedním vrcholu Modle vybudoval 
novou pohřební kapli sv. Barbory a v údolí Dlouhé řeky, na Smraďavce nechal 
postavit raně barokní lovecký zámeček, později využívaný pro účely hájovny. 

Posledními držiteli hradu byli Berchtoldové

Berchtoldové přišli na Moravu z Tyrolska. K majetku zde zčásti došli po převra-
tových událostech a konfiskacích v první třetině 17. století. Podle nepodložené 
rodové tradice prý jejich prapředek bojoval ve vojsku císaře Rudolfa Habsburské-
ho v roce 1278 na Moravském poli a měl zasadit smrtelnou ránu českému králi 
Přemyslu Otakaru II. Za  to prý císař udělil Berchtoldovi rodové latinské heslo, 
užívané při erbovním znamení: Virtuti et fidei – Statečnosti a věrnosti.
K  významným příslušníkům později hraběcího rodu Berchtoldů náležel 
Leopold I., narozený roku 1759 ve Stráži nad Nežárkou. Po studiích v Olomouci 
a  ve  Vídni působil jako zástupce krajského hejtmana v  Jihlavě. Odtud šel 

k  obchodnímu úřadu v  Terstu a  cestoval 
po  Evropě, severní Africe, Malé Asii 
a Palestině. Během cest si pozorně všímal 
sociálních a zdravotních poměrů obyvatel, 
o nichž vydal publikace v několika jazycích. 
Za  lidumilnou činnost byl několikrát 
oceněn řády a  členstvím v  evropských 
filantropických společnostech. 
Po příjezdu do Buchlovic, kde roku 1800 
zdědil po tetě Marii Eleonoře Petřvaldské 
buchlovské panství, se oženil s  Johanou 
Magnisovou. Ihned se chopil vedení 
správy statků a  snažil se o  zdokonalení 
hospodářství zakládáním ovocných sadů 
a vinohradů. Zvláště si všímal nemajetných Filantrop Leopold I. Berchtold.
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poddaných, poskytoval jim úlevy, služby 
a  dary a  nezapomínal ani na  sirotky. Aby 
dal nezaměstnaným možnost výdělku, 
zaváděl kácení lesa ve  prospěch rozšíření 
orné půdy, zřídil manufakturu na  výrobu 
sukna a  dbal i  na  všeobecnou bezpečnost 
lidu.
Roku 1797 nechal zřídit svou první ne-
mocnici v  Buchlovicích adaptací olejové 
dílny pro dvanáct nemocných, léčících se 
zde bezplatně. Brzy ale zjistil, že nemoc-
nice nedostačuje, proto byla zřízena nová 
v  obytných prostorách buchlovického 
zámku. S  rodinou se přestěhoval do  zá-
mečku na  Smraďavku. Denně dohlížel 
na nemocné, roztříděné v pokojích podle 
pohlaví a  chorob, a  na  chod nemocnice. 
O  bezplatném ošetření a  činnosti místní 
nemocnice obyvatele informovaly na hra-
nicích panství a po vesnicích rozvěšené ta-
bule. Obdivuhodná Berchtoldova lidumil-
ná činnost znamenala nesmírné finanční 
zatížení pro jeho panství. Zemřel náhle 
na  Smraďavce roku 1809, nakažen tyfem 
od nemocného francouzského vojáka.
Nejvýznamnějším příslušníkem rodiny 
Berchtoldů byl bezesporu Leopoldův ne-
vlastní bratr Bedřich Všemír. Narodil se 
ve  Stráži nad Nežárkou v  roce 1781. Vy-
studoval gymnázium a  pokračoval na  lé-
kařské fakultě v  Praze, kde se seznámil 
s  českými vlastenci a  národními buditeli. 
Po  studiích se vydal na cestu Německem 
a  po  návratu prováděl 11 let převáž-
ně bezplatnou lékařskou praxi na  svém 
statku v Tučapech na Táborsku. Po návratu 
do Prahy vydával společně s bratry Presslovými „Rostlinář, aneb o přirozenosti 
rostlin“, přispíval články do novin a časopisů a snažil se o povznesení české řeči. 

Leopold II. a Ferdinanda Berchtoldové, 1892.

Národní obrozenec Bedřich Všemír Berchtold.
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K zvláště výmluvnému dokladu vlastenec-
tví patří jeho významná činnost při zaklá-
dání pražského Národního muzea. 
V  letech 1834–1842 procestoval většinu 
evropských států, severní Afriku, Malou 
Asii a  v  roce 1846 Brazílii. Obohacoval 
své botanické sbírky, jejichž převážnou 
část věnoval pražskému muzeu, zatímco 
jejich díl obdivujeme dodnes v  prosto-
rách hradu Buchlova.
Berchtold zůstal svobodný. Poslední léta 
života strávil v  klidném soukromí buch-
lovického zámku, kde zemřel roku 1876 
v 95.  roce a byl pohřben na své výslovné 
přání na  hřbitově v  Buchlovicích mezi 
prostými lidmi, jímž věnoval celý svůj bo-
hatý život. 
Majitelem buchlovského panství se po otci 
Leopoldu I. stal Zikmund I., narozený roku 
1799. Studoval práva a politiku a brzy se stal 
důstojníkem v  husarském pluku, členem 
královské uherské tělesné gardy. Vedle toho 
se ujal buchlovského velkostatku, který se 
zmítal ve  vysokých dluzích. Pohledávky 
byly natolik vysoké, že mu hrozila exekuce. 
Veden politickými ideály se roku 1848 zú-
častnil uherského povstání proti Habsbur-
kům. Po jeho porážce byl odsouzen k trestu 
smrti. Na  přímluvu vlivných příbuzných, 
přátel a manželky u císaře Františka Josefa I. 
mu byl trest zmírněn na doživotní domácí 
vězení, které trávil na svých statcích.
Zikmundu vděčíme za  to, že chátrající-
mu hradu Buchlovu našel nové uplatně-
ní. Po  vzoru podobných památek z  něj 
postupně vybudoval veřejnosti přístupné 
muzeum, jež zaplnil rodinnými a  zakoupenými exponáty. Zikmund se oženil 
s Ludmilou roz. Vratislavovou z Mitrovic, s níž měl tři děti. Oba zemřeli v roce 1869.

Uherský revolucionář Zikmund I. Berchtold.

Ludmila Berchtoldová, roz. Vratislavová z Mit-
rovic, cca 1865.
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Ještě za života rodičů Zikmunda I. a Lud-
mily přešel buchlovský velkostatek na  je-
jich syna Zikmunda II., narozeného roku 
1834. Po  gymnaziálních studiích pokra-
čoval na lesnických a hospodářských ško-
lách. Vedle dobrého hospodáře, jemuž se 
podařilo velkostatek oddlužit, byl činný 
i  ve  veřejných funkcích. Stal se komořím 
a  skutečným tajným radou, komandé-
rem Leopoldova řádu, členem říšské rady 
a moravského zemského sněmu za statká-
ře. Byl delegován ministerstvem orby jako 
zástupce pro chov koní na Moravě. 
Oženil se s  Josefinou Gabrielou, roz. 
Trauttmannsdorfovou, která mu ke  stat-
kům Buchlov, Žeravice, Putnok, Velké 
Záblatí a Čičmany přinesla věnem Peresznye v Uhrách. Manželům se narodily 
dvě děti. Zikmund II. zemřel na srdeční zástavu roku 1900 v letovisku Bergudi 
u Rjeky.
Po otcově smrti zdědil majetky Leopold II. Berchtold, který přišel na svět roku 
1863. Po studiích politiky a práva pracoval jako úředník okresního hejtmanství 
v  Hodoníně a  u  místodržitelství v  Brně. Závratnou politickou kariéru zahájil 
na rakousko-uherském velvyslanectví v Paříži a v Londýně a v letech 1906–1911 
působil jako velvyslanec u carského dvora v Petrohradě. Poprvé vstoupil do histo-
rie roku 1908, kdy 15. a 16. září umožnil na svém zámku v Buchlovicích schůzku 
ministrů zahraničí Rakouska-Uherska – Aehrenthala a Ruska – Izvolského, která 
vyústila v rakouskou anexi Bosny a Hercegoviny. 
Po Aehrenthalově abdikaci byl v roce 1912 jmenován rakousko-uherským minis-
trem zahraničí. Dodnes je diskutována jeho spoluodpovědnost za vznik I. světové 
války, uprostřed níž roku 1915 odstoupil z funkce a stal se vrchním hofmistrem 
následníka trůnu, arcivévody Karla a  posléze nejvyšším císařským komořím. 
Po rozpadu monarchie a vzniku Československé republiky žil v exilu ve Švýcar-
sku, ve Vídni a v Uhrách. Na úřední povolení občas pobýval i v Buchlovicích.
Leopold se oženil Ferdinandou, roz. Károlyiovou. Oba se zároveň věnovali dob-
ročinným záměrům. V  Buchlovicích postavili nemocnici, přeměněnou později 
na domov důchodců, zřídili a vydržovali mateřskou školu, přispěli na dostavbu 
kostela sv. Martina a  stavbu měšťanské školy. Nákladným způsobem upravili 
buchlovické zámecké budovy a  přilehlou zahradu. Manželům Berchtoldovým 

Velkostatkář Zikmund II. Berchtold.
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se narodili tři synové. Leopold strávil svá 
poslední léta v  Maďarsku, kde na  pod-
zim 1942 zemřel a byl pohřben pod kaplí 
sv. Barbory na Modle.
Dědicem buchlovského velkostatku se stal 
Leopoldův syn Alois, narozený roku 1894. 
Po  studiích na  gymnáziu a  právnické fa-
kultě dosáhl vojenské hodnosti nadporučí-
ka československé armády v záloze a čest-
ného členství v  řádu Maltézských rytířů. 
Období II. světové války prožil v  ústraní. 
Správa velkostatku podléhala dosazenému 
nacistickému správci.
Po  osvobození Buchlovic rumunskou ar-
mádou byl Berchtold na  základě prezi-
dentských dekretů vypovězen z vlasti. Jeho 

majetek, včetně Buchlova a Buchlovic, přešel do vlastnictví státu. S mladším bra-
trem Zikmundem III. pak společně žili ve Vídni a oba toužili navštívit místa své-
ho mládí. Aloisi se to podařilo v uvolněných poměrech 1968. Zemřel svobodný 
a bezdětný v roce 1977 a je pohřben na vídeňském centrálním hřbitově. 

Poslední Berchtoldové Alois a Zikmund III. na hrobě matky Ferdinandy (1955).

Leopold II. Berchtold s řádem Zlatého rouna.
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Lesní spory s velehradským klášterem

Už od samého počátku sousedství velehradského kláštera a královského hradu 
Buchlova nebyly poměry mezi oběma subjekty ideální. Velehradští využívali vý-
sad ve chřibských lesích, které v  té době byly převážně majetkem krále. Mniši, 
v omezeném množství i klášterní poddaní, mohli v lesích kácet dříví, kosit trávu, 
lámat kámen a lovit zvěř a ryby. Obyvatelé kláštera své možnosti plně využíva-
li, ba zneužívali. A tak roku 1315 přikázal král Jan Lucemburský buchlovskému 
lovčímu a pozemkovému správci Albertu ze Zdounek, aby ustanovil pevné hranice 
lesů mezi Buchlovem a Velehradem, na což si u panovníka obratem klášter stěžoval. 
Spory s Velehradem se rozšířily brzy po přechodu buchlovského panství do sou-
kromých rukou, v  první čtvrtině 16. sto-
letí. Již za Václava ze Žerotína překračoval 
velehradský opat František se služebnic-
tvem často hranice buchlovské državy, 
kde se oddával honům na  vysokou zvěř. 
Nadměrné využívání lesů Velehradský-
mi zprvu těžce nesl i  majitel Buchlo-
va Jan Ždánský ze Zástřizl. Přátelskými 
smlouvami z let 1555 a 1559 se mu však 
podařilo docílit vzájemného dorovnání 
s vymezením části lesů pro potřeby opat-
ství na úkor darování pozemků pusté vsi 
Újezdce a odvodu ročních platů klášter-
ních poddaných Buchlovu. 
Přijatelné poměry se změnily příchodem 
opata Jakuba Bílského z Bělé, který nedbal 
na předešlé úmluvy a smlouvy, týkající se 
lesů a desátek. Dovoloval svým zřízencům, aby bez omezení lovili ve Chřibech 
zvěř a  tropili jiné škody. Horkokrevný majitel buchlovského panství Jindřich 
Prakšický ze Zástřizl svůj majetek hájil, a  tak docházelo k  mnoha sporům, 
jež řešil i  zemský soud. Velehradské poddané, přichycené při činu, dokonce 
na Buchlově věznil. 
Po nástupu velehradského opata Jana Greifenfelse z Pilsenburka (1628) byli jeho 
poddaní nuceni snášet zvýšené robotní povinnosti a nucené připojování svých 
pozemků ke klášternímu dvoru. Greinfenfels navíc ztrpčoval život i buchlovské 
paní Elišce ze Zástřizl, roz. Kotvrdovské z Olešničky, která předtím, v časech sta-
vovského povstání, držela krátce Velehrad. 

Jindřich Prakšický ze Zástřizl.
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Nedodržování smluv pokračovalo i  za  následujících velehradských opatů. 
Za chytání ryb a raků, kácení stromů a lámání kamene v buchlovských horách 
byli na hradě opět vězněni klášterní poddaní, zatímco jiným byl zadržen povoz 
s koňmi. K dalšímu urovnání ohledně společných hranic došlo až u Zemského 
soudu v  Brně roku 1660 mezi buchlovským pánem Hanušem Zikmundem 
z  Petřvaldu a  opatem Bartolomějem Ferreusem. Rok na  to byla uzavřena 
na  Velehradě další dohoda ve  věci poplatků od  poddaných z  klášterních vsí 
Tupes a Zlechova na Buchlov a byly jim odpuštěny dluhy za minulá léta. 
Na první pohled se mohlo zdát, že se tímto poměry mezi Buchlovem a Velehra-
dem urovnaly. K dalším sporům o hranice obou panství, kácení stromů a lovení 
zvěře na Buchlovsku docházelo i nadále. Až opat Florián Nezorin se roku 1701 
vzdal některých prastarých výsad ve Chřibech za odstoupení části lesů ve pro-
spěch kláštera. Ke konečnému zklidnění poměrů mezi oběma sousedy došlo až 
po zrušení velehradského kláštera roku 1784. Klášterní výsady v buchlovských 
lesích však s konečnou platností zanikly až roku 1862, a to v souvislosti s nabytím 
platnosti zákona o výkupu robot a břemen.

Velehrad s trojvrším Holého kopce, Buchlova a Modly.
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Neshody na panství řešil vrchní soud

Poměry mezi správou buchlovského panství a poddanými byly v minulosti více-
méně klidné, zejména za majitele, filantropa Leopolda I. Berchtolda. Ty se však 
výrazně změnily po příchodu Zikmunda I. Berchtolda. Hlavními aktéry nastalých 
sporů se stali panský vrchní Schubert s lesmistrem Hauptmannem a na opačné 
straně obyvatelstvo městečka Buchlovic. Situace se vyhrotila poté, co Zikmund 
přepsal své državy na manželku Ludmilu, která přenechala rozhodování z větší 
části na německých úřednících.
Buchlovičtí občané disponovali odedávna výsadou, která je opravňovala svobod-
ně navštěvovat panský les, z něhož, po dohodě s lesníky, přiváželi dříví na topení 
a na opravu domů. Dále jim bylo umožněno hrabat napadané listí coby stelivo 
do chlévů a pást dobytek na lesních pasekách a loukách. Toto konání jim naposle-
dy umožňovala ustanovení panského urbáře z roku 1720, který ale nová úřednic-
ká vrchnost neuznávala s odůvodněním, že nebyl úředně ratifikován představiteli 
panství a obce.
K prvnímu střetu mezi oběma stranami došlo v roce 1827, kdy vyhořelo skoro celé 
městečko. Na nové střechy domů bylo postiženým dle nároku nabídnuto dříví z lesa 
Dobřížky v revíru Buchlov. Postižení tedy začali s kácením, ale byli nemile překva-
peni, když se mezi nimi objevil polesný Navrátil a začal vše oceňovat. Na dotaz, proč 
tak koná, s vyhýbavým pohledem odpověděl: „Činím toto proto, bych svou provizi 
dostal.“ Skutečná pravda přišla až po sedmi letech, kdy vrchnostenský úřad vyzval 
postižené obyvatele, aby za kdysi odebrané dříví zaplatili. Ti se ale odvolávali na sta-
rá práva a platbu odmítali. Přesto si ale úřad nečestným způsobem peníze vymohl. 
Na podzim 1834, při odebírání vinného desátku a s pomocí drábů, zabavil ve sklepě 
každému tolik vína, kolik činila jeho pohledávka za dřevo.
S  příchodem nového polesného Blechy začaly i  zákazy pasení dobytka v  lese 
a sbírání suchých větví a roští. Stížnosti občanů se řešily prostřednictvím uher-
skohradišťského krajského soudu, jehož úředníci si ale často v této věci nevěděli 
rady. Proto nařizovali vrchnosti, aby vyslechli staré žijící osoby, svědky dřívějších 
poměrů a zvyklostí. Další jednání se prodlužovala a odročovala a řešení nepřichá-
zelo. Vrchnostenský úřad lidem vyměřil pokuty za pasení dobytka v lese v celkové 
výši 283 zlatých a 13 krejcarů.
Představitelé obce předali stížnost až k zemskému guberniu na jednání vrchní-
ho úřadu. Ten dal Buchlovjanům v mnohém za pravdu. Rozhodnutí ale brzdil 
vrchní Schubert, aby získal čas na odvolání. A tak občané znovu žádali zemské 
gubernium o včasné doručení rozhodnutí. Dalšími cílenými průtahy byla věc 
nadlouho odložena.
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Po  několika letech se poddaní opět 
domáhali spravedlnosti, a  to tentokrát 
náhrad po velkostatku za  škody na  jejich 
loukách a polích, způsobené přemnoženou 
lesní zvěří. Schubert jejich žádost odmítl 
a bránil se, stejně jako protistrana, u vrchní 
zemské kanceláře v Brně. To mu tentokrát 
nepomohlo a  velkostatek musel stěžující 
odškodnit obilím.
I přes přicházející zákazy pasení dobytka 
v Berchtoldových lesích se jimi sedláci ne-
řídili a pokračovali v tradici. Vleklé spory 
z velké části utichly rokem 1848, se zruše-
ním poddanství a robot a s reformou ve-
řejné správy. Neoblíbený vrchní Schubert 
byl přeložen do Ivančic, kde se stal okres-
ním soudcem, a stovky spisů o sporu ob-

čanů s vrchností se ocitly roku 1850 v rukou členů vzniklé okresní vyvazovací 
komise, která se zabývala vzájemným vyrovnáním mezi někdejšími poddanými 
a vrchností.
K definitivnímu úřednímu vyrovnání pozemků a práv mezi buchlovickou obcí 
a  velkostatkem došlo rozhodnutím moravského místodržitelství v  roce 1862. 
Zajímavostí je, že samotní majitelé velkostatku, Berchtoldové, do roky trvajícího 
sporu takticky nezasahovali.

Dopis buchlovických poddaných císaři Ferdi-
nandovi z roku 1843.

Pohled do chřibských hlubin od Buchlova.
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Rozsudkem loveckého práva byl často trest smrti

K Buchlovu nerozlučně náleží i stará soudní výsada, tzv. lovecké právo – místní 
soud postihující přečiny a zločiny poddaných ze širokého okolí. Upomíná na něj 
i stará pověst o buchlovské lípě neviny, která svými zelenými větvemi dodnes za-
stiňuje kamenný stůl na hradní terase. 
Lovecké právo bylo výsadou správců a  purkrabích 
a  upevňovalo funkci hradu pravděpodobně už 
od  nejstarších dob jeho existence. Buchlovští 
královští úředníci vykonávali správu a  dozor 
nad svěřeným územím a  pro kvalitnější výkon 
své funkce měli k dispozici tzv. lovce, dohlížejí-
cí na to, aby se bez řádného svolení nelovila zvěř 
a ryby a nekácelo dříví. 
Později se pravomoc soudu rozšířila i na funkci 
zemského soudce, řešícího přestupky a zločiny 
spáchané proti bezpečnosti majetku a  těla. 
Území Chřibů bylo rozděleno na dvě oblasti spravované loveckými organizacemi 
ze Stříbrnic a z Lubné. Zajímavostí je, že pod správu buchlovského soudu spadaly 
i cizí statky a dokonce i církevní majetky.
Jan Ždánský ze Zástřizl obdržel v  16. století buchlovské panství i  s  prastarou 
soudní pravomocí. Ta se, coby tzv. krevní grunty, vztahovala na obce Žeravice, 
Kostelec, Žadovice, Moravany, Moštěnice, Vřesovice, Labuty, Hýsle, Osvětimany, 
Skalku, Ježov, Domanín, Vážany, Újezdec, Medlovice, Tučapy, Polešovice, Boršice, 
Zlechov, Tupesy, Buchlovice, Břestek, Lhotku, Zlámanou Ves, Roštín, Babice, 
Traplice a Jalubí.
Buchlovský lovecký soud, který se podle pověsti scházel v klenuté gotické míst-
nosti druhého patra východní věže hradu, tvořili soudcové a přísedící. Předsedou 
byl starosta Stříbrnic a dalšími jedenáct stříbrnických sedláků – lovců. Soudním 
případům přihlíželi fojtové a purkmistři z Buchlovic, Polešovic, Boršic, Zlechova, 
Tupes a dva radní z Uherského Hradiště.
V den soudního přelíčení dovedli obviněného a byla čtena žaloba. Jestliže obviněný 
odporoval, byl mučen hradišťským katem, kdy se obyčejně přiznal. 
Vydržel-li delikvent trápení, byl osvobozen. Na  mučidlech byli konfrontováni 
i spoluviníci. Po ukončení soudního řízení odvedli obviněného a soudcové se radili 
o  jeho vině a  trestu. Rozsudek předkládali hradišťští radní správci nebo majiteli 
buchlovského panství ke schválení. Poté byl obžalovaný opět předveden k přečtení 
rozsudku, jenž býval, z důvodu všeobecného zastrašení nevolníků, často krutý.

      Pečeť loveckého práva na Buchlově.
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K  nejtěžším trestům náleželo stětí 
těžkým mečem, oběšení na  šibenici 
a zardoušení. K lehčím pak žalářová-
ní, vypálení cejchu a peněžité pokuty. 
Za  vraždy či krvesmilstvo se užívalo 
zejména u  mužů čtvrcení a  upálení. 
Za  vraždu novorozeněte čekalo ženu 
zahrabání zaživa do  země a  probod-
nutí srdce špicí kola. Za  zvlášť opo-
vrženíhodné delikty vyřkli soudcové 
nejtěžší ortely, jejichž cílem bylo, aby 
odsouzený žil co nejdéle a  umíral 
v  hrozném utrpení. Býval přivázán 
na dřevěné kolo a jeho údy lámal pa-
cholek železnou tyčí. Často následova-
lo i vpletení do kola. Žaloby, výpovědi 
a rozsudky byly zapisovány, ukládány 
v tzv. černých knihách.
Ještě počátkem 18. století bylo v hra-
dišťském kraji evidováno kolem dva-
ceti hrdelních soudů. Později se je stát 
snažil omezit a podřídit rozhodování 
vzdělaným právníkům. Buchlovské 
lovecké právo bylo zrušeno reformou 
císařovny Marie Terezie brzy po roce 
1750 a jeho pravomoc přešla na uher-
skohradišťský kriminální soud.
Loveckým právem se ve  třicátých le-
tech 20. století mj. zabýval i význam-
ný lesník dr.  ing.  Hubert Pelikán, 
který své dětství prožil na  hájovně 
pod Buchlovem. Věnoval se přede-
vším soudním případům z  oblasti 
lesů a  myslivosti. „Lovecké právo,“ 
píše v  jednom ze svých pojednání, 
„vzniklo z poměru středověkého člo-
věka ke  zvěři a  jest tedy i  památkou 
mysliveckou. Jest důkazem, jak lov již 

Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově.

Instruktáž na použití mučicích palečnic.



21

v nejstarších dobách mocně ovlivňoval společenský řád a  jak již před dávnými 
staletími bylo nutno upravovati a usměrňovati sobecké sklony a zájmy lidí v je-
jich poměru k lesům a ke zvěři. Byl-li to vždy způsob a postup nejsprávnější, ne-
odvažuji se tvrditi. Ochrana myslivosti byla, je a bude vždy kompromisem mezi 
vlastnictvím půdy a dočasnou politickou mocí. Cílem musí zůstati však výchova 
a osvěta či kultura národa.“

U kamenného stolu na hradě se měly odbývat soudní exekuce.

V buchlovské věži Andělce bylo vězení loveckého práva.
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HÁJOVNA POD BUCHLOVEM

Hájovnu obývali revírníci i hajní

Myslivně čp. 298 za hradem Buchlovem, které se v následujících odstavcích bude-
me věnovat obšírněji, se v minulosti říkalo V Dubině, zřejmě proto, že u ní rostly 
kdysi duby, nebo U Tří křížů, které se jako připomínka nám neznámé dávné udá-
losti nacházely v její blízkosti. 
Hájovna, jež bývávala ve své historii i sídlem revíru, revírníka polesí Buchlov, stojí 
u dnešní silnice směřující k hradu Buchlovu. Ještě v první polovině minulého 
století byla silnice jen hliněná a v mokrých dnech blátivá a těžce sjízdná. Cesta 
k  Buchlovu byla tímto směrem vybudována až na  přelomu 19. a  20. století, 
v souvislosti s probíhajícími rozsáhlými lesními úpravami prováděnými majiteli 
buchlovského velkostatku, rodinou Berchtoldů. Dnes kolem budovy projede 
ročně více než sto tisíc návštěvníků hradu a  další tisíce nejenom milovníků 
lesa, kteří směřují do  chřibské přírody, pokochat se její krásou. Zároveň leží 
i  u  značené turistické a  cyklistické trasy od  Buchlova k  bývalému panskému 
dvoru a  hájovně na  Zikmundově a  k  mohutnému pískovcovému balvanu – 
Buchlovu kameni.
Skutečné stáří hájovny neznáme. Její historie je spojena se vznikem zdejší oplocené 
lesní obory. V roce 1720 měla obora dva tzv. oborníky, tj. myslivny, horní a dolní. Obě 
budovy dodnes stojí. Žili v nich hajní, starající se o chod a stav obory a okolních lesů, 
jež tehdy vlastnila rodina Petřvaldských z Petřvaldu. Dolním oborníkem je budova 
čp. 292, stojící těsně pod jižním svahem kopce Modly – Barborky, v sousedství hradu 
Buchlova. Horním oborníkem je naše čp. 298. Obě budovy jsou zřetelně vyznačeny 
v  prvním vojenském mapování, probíhajícím v  průběhu sedmdesátých let 
18. století, spolu s dalšími okolními objekty, z nichž mnohé v průběhu následujících 
staletí zanikly. Číslo popisné 298 je navíc označeno popiskou „Jägeh“ = Jägerhaus 
(myslivna). 
Následující 19. století je na rozdíl od předchozích časů již bohaté na dochované 
zdrojové informace. V  indikační skici a  ve  stabilním katastru (1824–1830) 
máme již hájovnu přesně zakreslenou i  s  čísly okolních pozemkových parcel 
a  jejich majiteli, označenou červenou barvou se symbolem jeleního paroží. 
Tehdejší stavení z  pevného materiálu stávalo na  stejném místě jako dnešní 
budova. Sousedil s  ní prostorný dvůr, který od  jihovýchodu zčásti uzavíralo 
malé hospodářské stavení pravděpodobně se sklepem. Kolem budov a dvora byla 
ovocná zahrada a hospodářsky obdělávaná půda – pole a  lučiny, nacházející se 
v úzkém pásu i naproti hájovny, za cestou.

◀  Hájovna U Tří křížů v prvních letech 20. století.
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Mapa druhého vojenského mapování z let 1836–1852 je v našem ohledu velmi 
strohá. Hájovna je v ní zakreslena opět červenou barvou se symbolem jeleního 
paroží a kolem ní je zřetelné ohraničení zahrady s loukami, sevřenými okolními 
lesnatými svahy. Podobně strohé je i vojenské mapování následující – třetí – z let 
1878–1879. Červeně vybarvený objekt hájovny je umístěn do ovocné zahrady se 
sousedním velkým ovocným sadem na  svazích směrem k  Buchlovu. Objekt je 
označen písmeny „JH“ = Jägerhaus. 
Zdaleka nejsdílnější jsou dochované revírní mapy, v  tomto případě revíru 
Buchlov. Škoda, že většina z  nich není opatřena přesnou datací. Jedna, 
pravděpodobně nejstarší, barevná (Herrschaft Buchlau – Plan der Buchlauer 
revier), se sice dochovala v  poměrně neuspokojivém stavu, ale i  tak obsahuje 
bohaté německy psané poznatky o stavu tehdejšího revíru a mezi ostatními patří 
k  malým výtvarným skvostům. Po  okrajích je lemována kresleným motivem 
a v dolní části opatřena zdařilou grafikou hradu Buchlova. Podle ní lze umístit 
stáří mapy někam do první třetiny 19. století. Hradní kopec zde vidíme ještě zcela 
bezlesý s občasným keřovým porostem. Předsunutá věž Andělka není opatřena 
střechou a její korunu uzavírá silně chátrající, pobořené zdivo. Před hodinovou 
věží viditelně nenalézáme pověstnou lípu neviny, která byla v  těch časech 
pravidelně ořezávána, aby na dřevěné konstrukci poskytovala v parném létě co 
největší plošný stín na terase. Tehdejší areál hájovny čp. 298 se již skládal ze tří 
budov, postavených z pevného materiálu – kamení a cihel. Vedle obytné budovy 
nacházíme už vzpomenuté malé stavení se sklepem a  na  severovýchodě dvora 
hospodářský objekt. Hájovna tehdy ležela na samé hranici buchlovského revíru, 
sousedícího s revírem Nový dvůr. 
Stářím hájovny se zabýval badatel, neprofesionální historik, vydavatel Bezručo-
vých spisů a publicista Alois Kučík ve svých Domech a gruntech buchlovských. 
Její vznik klade do 18. století.
Hned v několika pramenech (matriční záznamy, soudní spory atd.) se dochovala 
jména hajných a  revírníků buchlovského panství, o  nichž ale nevíme, kde 
ve skutečnosti sloužili. Přesné údaje přinášejí většinou až sčítací operáty, vedené 
od poloviny 19. století a řazené podle popisných čísel domů. 
V  roce 1857 obýval hájovnu čp. 298 panský hajný Jan Veselý (*1805) se svou 
manželkou Antonií (*1810) a dětmi Janem (*1825), Františkem (*1828), Josefem 
(*1831) a Antonínem (*1839). 
Výplatní listiny v  následujícím roce uvádějí na  hájovně nadlesního Antonína 
Merkera, jemuž byli podřízení hajní Veselý (myslivna na Maršavě – Pila), Daňhel 
a adjunkt František Hovorka, jehož za rok vystřídal jistý Werner. Nadlesní Merker 
s hajným Veselým zde působili ještě roku 1867.
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Při dalším sčítání obyvatel v roce 1869 je hájovna neobsazena. Jde zřejmě o ob-
dobí, kdy byla přestavěna a dostala podobu, v jaké ji zhruba nacházíme v součas-
nosti. 
V roce 1880 již byla zánovní výstavná budova sídlem revíru Buchlov a žila zde 
rodina nadlesního Vincence Duška (*1827). Bydlel tu se ženou Terezií (*1833) 
a dětmi Vincencem (*1866) a Annou (*1871). Součástí areálu hájovny byly obyt-
né prostory pro personál. V uvedeném roce zde vedle rodiny nadlesního žil ještě 
služebný a pacholek Jan Polách z Polešovic (*1853) a služebná Josefa Hanáková 
ze Stříbrnic (*1859). Vincenc Dušek přišel do Buchlovic z Kyjovic v rakouském 
Slezsku, v roce 1858 byl jmenován revírníkem, 1871 nadlesním a 1881 lesmistrem 
v Buchlovicích.
Sčítání obyvatel v  roce 1890 uvádí na  hájovně nadlesního Ferdinanda Duška 
(*1851), který tu byl již roku 1886 s manželkou Marií (*1854), dětmi Hermínou 
(*1877), Evženií (*1880), Otilií (*1884) a  Ottou (*1889). Hájovnu obýval i  pa-
cholek František Bezkostný z Tučap (*1875), služebné Veronika Skřivánková ze 
Břestku (*1872) a Vilemína Nováková z Buchlovic (*1876) a lesnický praktikant 
Prokop Rudolf z Uherského Hradiště (*1873).
V  roce 1900 obývala budovu revíru tehdy zvaného U  Tří křížů opět rodina 
nadlesního Ferdinanda Duška, které v roce 1891 přibyl syn Emil. S nimi zde dále 
žili ještě čeledín Vilém Stettner ze Strážovic (*1883), služka Marie Hoferková 
z Moravan (*1876) a lesní praktikant Rudolf Jelínek z Merskles (*1884).

Půdorys hájovny v roce 1904.
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Ferdinand Dušek se naro-
dil ve Vrchotových Janovi-
cích v  rodině zahradníka, 
na panství Vratislava z Mit-
rovic, a  protože byl už od 
dětství nadaný, vydržoval 
ho hrabě na  střední les-
nické škole v  bavorském 
Aschafenburku. (Mezi lid-
mi se tvrdilo, že byl Ferdi-
nand hraběcím levoboč-
kem. Ostatně později to 

připouštěli i samotní lesníkovi rodinní následovníci.) Po jednoroční praxi se vydal 
ve svých 18 letech vlakem do Brna a odtud pravděpodobně pěšky do Buchlovic, 
kde v  lednu 1870 nastoupil službu u  velkostatkáře Zikmunda II. Berchtolda, 
který byl s Mitrovskými spřízněn. Nejprve krátce vykonával funkci adjunkta, 
ale brzy se stal hajným na  Smraďavce, kde v  budově starého zámečku bydlel 
a úřadoval. 
Už jako mladý zaměstnanec byl vyslán na koryčanský velkostatek dojednat spo-
lečný postup proti řádění pytláků k  lesníku Kuličkovi, bydlícímu na  hájovně 

Nadlesní Ferdinand Dušek (kol. roku 1900).

Hubert Pelikán před svatbou (devadesátá léta 19. století).
Hermína Pelikánová před svatbou (devadesátá léta 19. století).
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na konci Stupavy. Na palouku za budovou oba usedli ke stolu, rokovali a z ne-
vinného hostitelova oslovení své dcery: „Maryčko, dones panu Duškovi kafe,“ 
byla v srpnu 1875 v novém stupavském kostele sv. Klimenta svatba. Z Duškova 
šťastného manželství vzešlo celkem 7 dětí, z nichž 5 se dožilo dospělosti. 
Po  působení v  hájovně U  Tří křížů již Dušek úřadoval v  budově správy lesů 
v  buchlovickém dvoře. Tehdejší administrativní centrum Berchtoldových lesů, 
pro zajímavost, čítalo jen tři zaměstnance – správce, důchodního a kancelářského. 
Stárnoucí správce byl často vysílán na úřední cesty po majitelích panství v Uhrách 
a  roku 1916 odtud ve  svých 65 letech odešel do  penze. Poté se odstěhoval 
s rodinou ze služebního bytu k dceři Evženii, vdově po lékaři Rudolfu Králíkovi, 
do  malé vilky v  buchlovických Lúčkách. Vedle vyplácené penze se přiživoval 
zahradničením a pronájmem polí při cestě ke starobinci. Na lesy ale nezapomněl. 
Pokud mu zdraví sloužilo, vracel se tam alespoň na „špacír“. Ke konci života asi tři 
roky churavěl a na Tři krále 1934 zemřel. Byl pochován na buchlovickém hřbitově. 
V roce 1910 uvádějí sčítací operáty na buchlovské hájovně již nadlesního Huberta 
Pelikána (*1872) a jeho manželku Hermínu (*1872) s dětmi Hubertem (*1898) 
a  Klementinou (*1899). Domácí práce zastávala služka Rosalie Muchová ze 
Stupavy (*1884), o  hospodářství se staral pacholek Vincenc Mašek z  Velkého 
Meziříčí (*1884) a  přístavek obýval příručí, pozdější hajný, Anselm Jurčička 
z Blišic (*1885). Pelikán sem přišel v roce 1903 z nedaleké hájovny na Smraďavce 

Buchlovští revírníci a hajní na zámku v Buchlovicích (1910).
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Nadlesní Ferdinand Dušek s podřízenými (kol. roku 1910).

Rodina nadlesního Huberta Pelikána na hájovně za Buchlovem (1903).
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– sídla buchlovického revíru. S příchodem byl jmenován nadlesním a byla mu 
svěřena správa revírů Buchlov a Nový dvůr v celkové výměře kolem 2.000 ha. 
Působení Huberta Pelikána ve funkci nadlesního na revíru Buchlov nebylo moc 
klidné. Například v letech 1911–1912 bylo poznamenáno trestním oznámením, 
které jej i  s  dalšími zaměstnanci lesů obviňovalo z  pochybného prodeje dřeva. 
Po politických změnách po 28. říjnu 1918 se rozhodl 6. prosince téhož roku podat 
žádost o přeložení na místo revírníka v nedalekých Střílkách, které rovněž nále-
žely do majetku Leopolda Berchtolda. Do nové funkce nastoupil 1. října 1919, ale 
ještě předtím obdržel několik listů upřesňující jeho budoucí působení. V červnu 
1919 mu například píše syn majitele velkostatku Alois Berchtold, vyřizující otco-
vy záležitosti v jeho dlouhodobé nepřítomnosti, který upřesňuje, že „…pro uve-
denou funkci revírníka ve Střílkách můžete zaměstnat svoji manželku a rovněž 
lesního – fořta Redla, pokud budou ochotní pracovat za plat 400 K měsíčně…“
V měsíci srpnu téhož roku nabádá v  listu ředitel buchlovského velkostatku Pe-
likána slovy, která vypovídají o jeho tehdejším postavení v buchlovické lesnické 
hierarchii: „Poněvadž byla doposud střílecká pěstební činnost dominantní, tudíž 
vynášela, chovejte se jako druh svého úřadu, který chce zůstat v řízení úřadu…“
Rodina Pelikánova pobyla ve  Střílkách do  srpna 1926. Nadlesní Pelikán byl 
po prodeji Berchtoldova stříleckého statku se zámkem odvolán z funkce. Od roku 
1937 je hlášen i se svou manželkou a dcerou opět v Buchlovicích na čp. 9 (obytná 
vila v majetku Leopolda Berchtolda na náměstí Svobody).
Z  výplatních listin velkostatku Buchlov se dovídáme o  výšce platů a  dalších 
požitcích lesních zaměstnanců. Například v  roce 1901 si přišel lesní Hubert 
Pelikán na 1.481 K ročně vč. oceněných naturálií. V roce 1908 již jako nadlesní 
pobíral 2.268 K  ročně a  vedle toho ještě deputát v  ceně 629 K. Plat jeho 
nadřízeného Ferdinanda Duška tehdy činil 4.008 K ročně, s deputátem oceněným 
na 583 K. K požitkům zaměstnanců lesů se počítal i příděl piva. Například za rok 
1914 obdržel Pelikán celkem 6  hl. piva z  buchlovického panského pivovaru, 
provozovaného v  té době sládkem Karlem Zedníčkem z  Uherského Hradiště, 
v ceně 156 K 74 hal., a Ferdinand Dušek 6 hl piva v ceně 151 K 20 hal.
Za Huberta Pelikána se dočkala budova hájovny nutných oprav a  rozšíření, fi-
nancovaných majitelem Leopoldem Berchtoldem prostřednictvím ředitelství 
velkostatku. Stavební povolení na  výstavbu chlévů vydal Obecní úřad městyse 
Buchlovice již v roce 1905, ale ke stavebním pracím se přikročilo až o čtyři léta 
později. Opravy obytné budovy, kanceláře a stavby chlévů se ujala stavební kance-
lář Františka Wintera z Buchlovic, který měl zároveň i stavební firmu. 
Přílohou projektu je i členění obytné budovy. Do domu se vcházelo malou chod-
bou, z níž směřovaly dveře vlevo do dvou rozměrných obytných prostor a dále 



30

do ložnice, s okny směřujícími k jihozápa-
du. Z chodby vpravo se pokračovalo do slu-
žební místnosti a naproti do kuchyně. Z ní 
vedly dveře do komory a dále do místnosti 
obývané lesními adjunkty. Jiné samostat-
né dveře ze dvora mířily do velké stáje pro 
krávy a  venku opět samotnými dveřmi 
do poloviční stáje pro koně, která byla pří-
stavkem hlavního stavení.
Barvitý popis hájovny z  prvních let 
20. století zanechal buchlovický rodák ži-
jící později v  Olomouci, písmák Jaroslav 
Jochymek. Uvádí, že „budova měla pros-
torný dvůr, který byl oplocen modřínový-
mi tyčkami šikmo přes sebe nabíjenými. 
Po plotě se pnuly trsy psího vína. Za plo-
tem uvnitř se zelenaly smrčky a  chvojky. 
Vypadala jako v pohádce a byla to jedna 
z nejlépe udržovaných budov revíru. Byly 
tam hospodářské budovy, kancelář a po-
kojíčky pro lesníky a  praktikanty přidě-
lené správci tohoto revíru. Za  budovou 
byl rozsáhlý ovocný sad. Dole v seči pod 
revírem byla studna, z níž se čerpala voda 
pomocí kola. Odsud se rozcházeli mysliv-
ci na lesní, denní i noční pochůzky. Sem 
každého rána i  navečer přicházeli hajní, 
aby přijímali raporty a  podávali hlášení, 
co za  pochůzek v  lesích zjistili. Zde se 
sjížděli členové hraběcí rodiny, služební-
ci i hosté. Odtud se vypravovali na hony 
nebo na  číhané, které jim organizoval 
správce revíru. V revíru panoval stálý les-
ní ruch a život.“
Rodina nadlesního Huberta Pelikána po-
cházela ze starého českého rodu, v  němž 
se celkem šest generací věnovalo lesnictví. 

Ing.  Hubert Pelikán s  úlovkem (třicátá léta 
20. století).

Klemetina Pelikánová byla náruživou hráčkou 
na varhany (Střílky 1923).
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Posledním byl syn nadlesního Hubert ml., který z celé rodiny dosáhl nejvyššího 
vzdělání a prošel vysokými funkcemi. 
Dr. ing. Hubert Pelikán se narodil roku 1898 ve Břestku. Po absolvování obecné 
školy na Starých Hutích pokračoval ve studiu na reálném gymnáziu v Kroměříži. 
V roce 1916 byl odveden na vojnu, kde absolvoval důstojnickou školu. Od roku 
1919 studoval Českou vysokou školu technickou v Praze a po zřízení Vysoké ško-
ly zemědělské v Brně přešel na tuto školu. Zde získal v roce 1945 titul doktora 
technických věd. 
Od roku 1922 zastával Pelikán funkci vedoucího lesní správy v Rimavské Sobo-
tě na Slovensku, poté přešel na pracoviště ministerstva zemědělství v Bratislavě 
a v Praze. Od roku 1929 pracoval na Zemském úřadě v Brně a po pěti letech se stal 
ředitelem nadačního velkostatku v Novém Městě na Moravě. V období II. světové 
války pracoval jako vrchní zemský rada v Brně. Během nacistické okupace byl 
dvakrát zatčen (1939, 1944) a vyslýchán na Špilberku a v Kaunicových kolejích. 
V roce 1945 se stal ředitelem Jednotného svazu českých zemědělců pro Mora-
vu a Slezsko, působil v redakci periodika Stráž myslivosti a učil na Vysoké škole 
zemědělské v Brně, kde byl řádným profesorem lesní a obchodní nauky. V roce 
1948 mu byla z politických důvodů zakázána činnost ve státní správě a nesměl 
vyučovat na vysoké škole. V roce 1951 byl zatčen za údajnou protistátní činnost 
a odsouzen. Následující čas, až do roku 1958, prožil v několika věznicích, až byl 
na amnestii propuštěn. Zemřel v Brně v roce 1967.
Vedle své práce a  životních útrap byl Hubert Pelikán publikačně činný už 
od dvacátých let. Psal do mysliveckých věstníků a časopisů, uveřejňoval i knižně 
odborné lesnické studie a přednášel v rozhlase a na lesnických konferencích. 
I  Hubertova sestra Klementina patřila k  nadaným dětem. Narodila se roku 
1899 a  velkou část svého života prožila svobodná s  rodiči. Po  matce Hermíně, 
absolventce konzervatoře ve Vídni, zdědila hudební nadání, které ji doprovázelo 
celým životem. Zajímavostí je, že byla z  matčiny strany přímým potomkem 
rožmitálského kantora Jana Jakuba Ryby, autora známé České vánoční mše. 
Po trvalém usazení v Buchlovicích se stala varhanicí – regenschori – a ve volných 
chvílích i komponovala. Jejím nejznámějším dílem byla Buchlovská vánoční mše, 
k  níž složila text místní lidová básnířka Anežka Huťková. Klemetina zemřela 
v Buchlovicích roku 1983.
Na rodinné a přátelské muzicírování vzpomíná v jednom ze svých dopisů, odesla-
ném roku 1940: „Ve Střílkách, kde můj tatínek působil jako nadlesní u velkostat-
ku, žili jsme 7 let (1919–1926). Bylo to v popřevratové době, plné stranických he-
sel a zmatků, od nichž v družné muzikantské pospolitosti utíkali jsme k se hudbě 
jako ku přístavu vnitřního vyrovnání a naše útulná myslivna tak bývala svědkem 
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mnoha krásných a  ra-
dostných večerů…“ 
První prvorepublikové 
sčítání obyvatel nového 
státu proběhlo v  roce 
1921. Na  hájovně čp. 
298 tehdy žil hajný Ig-
nác Král (*1890) s man-
želkou Annou (*1887), 
s  nimiž tu pobývala 
služebná a  kuchařka 
Emilie Bůžková z Buch-
lovic (*1892). Ignác Král 
s  manželkou a  dcerami 

Jiřinou (*1922) a  Drahomírou (*1924) obývali hájovnu ještě v  roce 1937, kdy 
tu s nimi byl ještě kočí Alois Ludvíček (*1910). Měsíční plat hajného Krále činil 
1.565 Kč vč. naturálních požitků (1923). Pro srovnání uveďme soudobý plat lesní-
ho čeledína, který si přišel měsíčně na 368 Kč služného vč. příspěvku na bydlení, 
30 l mléka a 100 kg obilí.
Z roku 1927 se dochovaly materiály k uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou 
Dunaj jako součást podkladů celého buchlovského velkostatku. Uvádí se v nich, 
že čp. 298 tvoří obytné stavení ze zděného materiálu s  vyzděnými štíty, sedlo-
vou střechou, krytou pálenou taškou, s dřevěnými a klenutými stropy a dřevěnou 
podlahou. Její součástí byl cihlový kancelářský přístavek s lepenkovou střechou, 
čtyři dřevěné kůlny, kryté lepenkou a šindelem, dřevěný venkovní záchod, laťové 
krmíky, sušírna s přístřeškem, dvorní desková udírna a chlévy z cihel a kamene, 
kryté dvojitým šindelem. Na dvoře se dále nacházela cihlová prádelna a kamenný 
klenutý sklep s dřevěným podstřeším.
V závěru druhé světové války byla hájovna spojena se jménem revírníka Vincence 
Veselého. Po poválečném zestátnění a následné několikeré reorganizaci státních 
lesů po roce 1948 zde úřadoval a žil hajný a revírník Karel Jošt s rodinou (uváděn 
do roku 1956) a poté v letech 1959–1971 zprvu technik a pak revírník ing. Antonín 
Stratil s  manželkou Karlou a  dcerou Dagmar, vedle něhož se tu střídali i  další 
zaměstnanci lesů. 
Posledním obyvatelem hájovny, mezi léty 1972–2010, byl Jan Karásek, který zde 
žil s manželkou Ladislavou. V lesním odloučení a klidu, obklopeni krásnou pří-
rodou, vychovali syny Jana, Ladislava a Huberta. Dva z nich postupně „přičichli“ 
k rodinnému řemeslu a ve svém životě se věnují lesům. Hubert s motorovou pilou 

Legendární divočáci Cyril a Metoděj (cca 1975).
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v  ruce a  Ladislav, lesní inženýr, zprvu jako revírník a  v  současnosti coby lesní 
správce Lesní správy Lesů ČR, s.p. v Buchlovicích. 
Revírník Jan Karásek, za dlouhá léta strávená pod Buchlovem, pečoval o hájovnu 
jako o vlastní a nedal na ni dopustit, i když byl kolikrát život na samotě s rodinou 
a třemi dětmi svízelný. Mnozí si ještě vzpomenou na minulá sedmdesátá a osm-
desátá léta, kdy v dřevěné ohradě, v rohu louky naproti hájovny choval dva divo-
čáky, jež pro kraj v okolí Velehradu, obestřený cyrilometodějskými legendami, 
příznačně pojmenoval Cyrilem a  Metodějem. Za  dobu působení Jana Karáska 
na hájovně pak tato dostala své novodobé neoficiální pojmenování – Karáskova, 
které se používá prakticky dodnes.
Novodobá historie budovy a sousedních pozemků zemědělsky obhospodařova-
ných ještě za posledního revírníka, se začala psát rokem 2014, kdy se proměnila 
v lesnické muzeum a okolí v arboretum.

Poslední revírník na hájovně Jan Karásek.Hajný Ignác Král.
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Budova hájovny U Tří křížů v současnosti.



36

Osudy buchlovských lesů

Hranice revíru Buchlov se během posledních tří staletí vyvíjely, až se v  druhé 
polovině 19. století ustálily. Kopec s  hradem Buchlovem a  převážná část 
sousedního vrcholu Modly (Barborky) byly přiřazeny do  revíru Buchlov až 
roku 1875. Do té doby náležely revíru Nový dvůr. Buchlovský revír v této době 
sousedil s  revíry Novodvorským, Starohuťským, Stupavským, Osvětimanským 
a  Buchlovickým. Všechny byly pod správou velkostatku Buchlov. Ke  změnám 
došlo až v  období první pozemkové reformy ve  dvacátých letech 20. století, 
v  souvislosti s  pozdějším vznikem Lesního družstva Osvětimany, v  němž mají 
dodnes největší podíl Buchlovice. 
Revír Buchlov byl rozdělen na několik lesních poloh, jejichž pojmenování byla 
v průběhu času v lesních mapách a plánech zaznamenána v některých případech 
pod odlišnými názvy. Ty se ustálily až na přelomu 19. a 20. století. Z tehdejší mapy 
buchlovského revíru jsou uvedena následovně: Březová, U Rybářky, Bílé potoky, 
Pod Vápenkou, Hačky, Dobřížka, Holý kopec (část), Nad Uhliskem, Spálený dub, 

Mapa lesů velkostatku Buchlov na konci 19. století.
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Kamenec, Maršava, U Kamenné budky, Vysekaná, Hrad Buchlov, Modla, Hroby 
a Vápenka.
Osudy buchlovských lesů spolu s  dalšími pozemky a  budovami bývalého 
Berchtoldova velkostatku se bezprostředně po  válce spojují s  Revolučním 
národním výborem v Buchlovicích. Jejich vedení se nakrátko ujímá dosavadní 
Berchtoldův lesní kontrolor Emanuel Císařovský, vykonávající zároveň předsedu 
národního výboru. Od června 1945 do ledna 1948 jej střídá lesní soudní znalec 
ing. Čeněk Fránek a poté, kdy byly již součástí nově vzniklého podniku Státní 
lesy a statky Olomouc, lesní rada ing. Josef Zamazal, který byl nucen z politických 
důvodů odejít z funkce v průběhu roku 1949. K buchlovským lesům jsou od konce 
čtyřicátých let přiřazovány lesní pozemky okolních statků, obcí, měst, lesních 
družstev a dalších společností. V této době se opět nakrátko ujímá vedení Josef 
Švenda, po  jehož odchodu rozhoduje o  Chřibech Správa lesního hospodářství 
Kroměříž a po jejím přejmenování státní podnik Chřibský lesní průmysl. 
V roce 1956 byla v celé republice vytvořena jednotná struktura správy státních 
lesů – lesních závodů, jimž byla nadřízena podniková ředitelství. Prvním 
ředitelem Lesního závodu Buchlovice, který sídlil ve  staré budově bývalého 
statku v Buchlovicích, byl od roku 1956 Josef Lhotský, jehož v roce 1960 vystřídal 
ing. Zdeněk Kunert. Pracovníci správy lesů ke konci osmdesátých let přesídlili 
do nového objektu, vystavěného na místě staré správy. Vedení závodu v roce 1988 

Buchlov s Barborkou na mapě z roku 1827.
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převzal ing.  František Koubek a  za  rok ing.  Jiří Stejskal, který vedl organizaci 
až do  popřevratové zásadní transformace lesů v  roce 1992. Prvním lesním 
správcem Lesní správy Buchlovice, státního podniku Lesy České republiky, se stal 
ing. Zdeněk Zálešák, který svou funkci vykonával do roku 2016 a jehož nahradil 
již vzpomenutý ing. Ladislav Karásek.

Hajní a revírníci na hájovně U Tří křížů (čp. 298)

Jméno, funkce uváděni v letech
Jan Veselý, hajný 1857, 1858, 1867
Antonín Merker, nadlesní 1858, 1867
Vincenc Dušek, nadlesní 1880
Ferdinand Dušek, nadlesní 1886 – 1903
Hubert Pelikán, nadlesní 1903 – 1919
Ignác Král, hajný 1921, 1937
Vincenc Veselý, revírník 1945
Karel Jošt, hajný, revírník po 1948, 1956
Ing. Antonín Stratil, revírník 1959 – 1971
Jan Karásek, revírník 1972 – 2010

Buchlovský revír z rozhledny na Brdu.



39

PŘÍBĚHY HÁJOVNY A OKOLÍ

U Stanislava se stala tragédie

Kousek od hájovny, při cestě k bývalému statku Zikmundovu a na Staré Hutě, je 
lesní místo, jemuž se ještě počátkem 20. století říkalo U Stanislava. Tento název 
je ostatně zanesen i  v  lesních mapách z  poslední třetiny předminulého století. 
U cesty rostl mohutný dub, na němž býval připevněn na plechu malovaný, větrem 
a deštěm ošlehaný obrázek. V časech, kdy žil na hájovně panský hajný Jan Veselý, 
se tu udál tragický příběh, o němž ze vzpomínek pamětníků někdy ve třicátých 
letech minulého století píše Jaroslav Jochymek:
„Před lety sešli se právě zde u tohoto dubu při obchůzce dva lesníci, z nichž se 
jeden jmenoval Stanislav. ‚Dnes je mi obchůzka nudná, nemám ani trochu tabá-
ku,‘ pravil Stanislavův druh, když stanuli pod dubem. ‚Měl sis vzít u starého fořta 
v kanceláři na  stole, hleď, já jsem si vzal,‘ odvětil Stanislav a  šermoval váčkem 
lesníkovi před očima. ‚Nedělej mi laskominy, Stanislave, a dej mi nacpat, nekouřil 
jsem od oběda,‘ žadonil. ‚Já budu kouřit a ty můžeš jít za mnou a polykat kouř,‘ 
odvětil se smíchem Stanislav. ‚Ty si budeš dělat ze mne blázny? Hleď!‘ řekl lesník 
a sáhl po Stanislavově pravici, v níž držel váček s tabákem.
Za  veselé zábavy a  smíchu se 
lesníci tahali o  váček s  tabá-
kem. Těsně u dubu vyrůstal keř, 
o němž lesník nezajištěnou puš-
kou zavadil. Ozvaly se dvě rány. 
A  běda! Stanislav klesl s  výkři-
kem k  zemi. Vyděšený kolega 
poklekl a třesoucíma se rukama 
rozepjal Stanislavovi kamizolu. 
Z prsou se mu řinula krev.
‚Stanislave, Stanislave,‘ volal 
chvějícím se hlasem. ‚Kama-
ráde, umírám, zavolej kněze,‘ 
pronesl tichým hlasem Stani-
slav. Lesník rychle ránu obvá-
zal a  utíkal do  vsi pro kněze. 
Když se s  ním vrátil, Stanislav 
ještě slabě dýchal, jakoby čekal 
na svátost umírajícího. Výjev z příběhu namalovaný Jaroslavem Jochymkem.
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Kněz mu podal posilnění na  cestu do  věčnosti a  potom Stanislav skonal. 
Ve vyšetřující vazbě krajského soudu v Uherském Hradišti namaloval nešťastný ka-
marád Stanislavův obraz na plechu, znázorňující umírajícího lesníka, při němž klečí 
kněz s ministrantem. Obraz byl připevněn na dub, pod nímž Stanislav skonal.
Uplynulo mnoho let, dnes jen kolemjdoucí hajný nebo lesník utrhne několik les-
ních květin a  zastrčí je za  oprýskaný obraz. Tichý vánek šeptá v  koruně dubu 
tichou modlitbu. Lid nazval toto místo U Stanislava.“
Zaopatření umírajícího tehdy provedl první stupavský farář Vavřinec Sigmund, 
který nastoupil na nově zřízenou farnost s novým kostelem v blízké Stupavě v po-
lovině šedesátých let 19. století. 
Ještě nějakou dobu po  události se v  okolí zpívala píseň vztahující se k  tomuto 
příběhu. Jméno jejího autora ani nápěv se však nedochovaly. Jochymek slýchával 
tuto píseň jako malý chlapec. „Zpívávali ji stařenka Kuncová, všeobecně známá 
jako tetka Kača. Mnoho věděli, rádi vyprávěli a zpívali. Zemřeli ve věku osmdesáti 
let roku 1908.“ 
Příběh vyprávěl Jochymkovi i  panský šafář z  buchlovského statku, František 
Bach, pocházející ze Starých Hutí. Jeho dědeček měl být svědkem popisované 
tragické události. Jochymek ještě z dětství na počátku 20. století pamatoval starý 
dub a dovedl si živě vybavit malbu na plechové tabuli.

Dnešní silnička k Buchlovu v místech U Stanislava.     
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Památný dub u cesty od hájovny již dávno 
zanikl. Sešel stářím, nebo jej ještě v životní 
síle pokácely ruce dřevaře? To se už asi 
nikdy nedovíme. Navíc už ani nevíme, kde 
přesně rostl. Dávno jej nahradily generace 
nových lesů a na mladíka Stanislava už si 
nikdo ani nevzpomene…

Nadlesní proslul svou přísností

Ještě v osmdesátých letech 19. století byli 
nadlesní a  jeho rodina obecně považová-
ni za tehdejší takzvanou honoraci, a tak se 
k  nim i  většina obyvatel z  okolí chovala. 
I nadlesní Vincenc Dušek z buchlovského 
revíru k ní náležel a kdekdo z žadatelů se 
k němu jen tak nedostal. Na běžné vyřizo-
vání měl „své lidi“ – hajné, adjunkta a pří-
padně i pacholka se služebnou. Traduje se, že byl přísný, dochvilný a vyžadoval 
po podřízených poslušnost a striktní dodržování všelijakých nařízení, i když ne-
byla kolikrát ostatním po chuti. 
Z vyprávění Josefy Konečné z Buchlovic víme, že se Vincenc Dušek neustále po-
tuloval s puškou na rameni po revíru, aby mu nic neuniklo. Jakmile někoho v lese 
spatřil, hned k němu zamířil a tázal se, co tu pohledává. Zvláště měl prý spadeno 
na chudé obyvatele sbírající drobné klestí na topení v kamnech a v domácích pe-
cích. Velkým prohřeškem bylo sbírání suchého listí na podestýlku domácích zvířat 
bez předem vyřízeného povolení a zaplacení finančního obnosu. Když se nějaká 
žena s nůší listí bez písemného povolení připletla „starému Duškovi“, jak ho lidé 
nazývali, do cesty, bylo zle. S křikem musela nůši vysypat a rychle mu šla raději z očí.
Ale vyskytli se i tací, zvláště mladí nebojácní chlapci, kteří se postavili Duškovi 
do cesty a nenechali si jeho chování líbit. Jednoho jemu podřízeného lesníka do-
konce po nějakém incidentu odzbrojili, posadili do blízkého mraveniště a uvázali 
k sousednímu stromu. Po čase se k němu vrátili a celého poštípaného ho s po-
směšky a s kopancem do patřičných míst propustili.
U nadřízených a majitelů velkostatku byl ale Dušek oblíben pro nevšední horli-
vost a pracovní výsledky. Jako 73letému mu byla 20. května 1900 vrchností vystro-
jena velká oslava s předáním ocenění v zámeckých prostorách, o kterých tehdy 

Vincenc Dušek (sedmdesátá léta 19. století).
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servilně informovaly regionální Slovácké noviny: „Veleváženému a  všestranně 
oblíbenému panu Vincenci Duškovi, lesmistru hraběte z Berchtoldů udělen Jeho 
c. k. Veličenstvem za jeho 51leté věrné a úspěšné služby na panství buchlovském 
zlatý záslužný kříž s korunou... Přede dnem slavnostním pořádáno od kapely zdej-
šího spolku vojenských vysloužilců slavnostní dostaveníčko spojené se skvělým 
osvětlením. V krásný den samé slavnosti doprovozen okresní hejtman uhersko-
hradišťský pan Zdenko Wacha, kterému řídká úloha odevzdání kříže přidělena 
byla, s oslavencem, hraběcími úředníky, městskou radou a spolky ku slavnostním 
službám božím, po  jejichž ukončení slavnostní odevzdání kříže na okrášleném 
nádvoří zámeckém u přítomnosti vysokorodého pana Leopolda hraběte z Berch-
toldů a vysokorodé jeho rodiny panem c. k. okresním hejtmanem zahájeno bylo. 
Pan hejtman vysvětlil vzletnou a dojemnou řečí význam a i řídkost tohoto nej-
vyššího vyznamenání oslavenci a nesčetnému obecenstvu a připnul za zvuků ná-
rodní hymny (rakouské) a hlučné fanfáry panu Vincenci Duškovi zlatý záslužný 
kříž s  korunou, načež mu se všemi přítomnými upřímně blahopřál. Oslavenec 
dojemnými slovy poděkoval Jeho Veličenstvu a panu hejtmanovi a provolal tři-
kráte – sláva – našemu nejmilostivějšímu císaři a králi. 
Zdařilá a řídká slavnost ukončena slavnostní hostinou v zámku hraběcím, po které 
pan okresní hejtman doprovázen hudbou a  četným průvodem vojenských 
vysloužilců a hasičů městýs náš opustil. Přejíce ze srdce šlechetnému oslavenci, 

Zámecká oslava na počest Vincence Duška v roce 1900.
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aby mnohá léta vyznamenání svého užíval, provoláváme mu upřímné – lovci 
zdar! (R. N.)“
Nadlesní Vincenc Dušek často navštěvoval kolegy na sousedních revírech, ke kte-
rým měl v  lesích zaužívané své cesty, cestičky a  chodníky. Například na  Nový 
dvůr, který ještě do  šedesátých let minulého století stával na  okraji lesa Ráko-
še u Chabaní, se vydával od hájovny, prudkými svahy dolů do hlubokého břes-
teckého údolí, jímž protéká Zlechovský potok. Chodil tudy i  na  své pochůzky 
a na lov. Nedaleko pod hájovnou musel těžce překonávat hluboký lesnatý žleb, vy-
tvořený bezejmenným občasným přítokem potoka. Proto přes něj nechal postavit 
dřevěnou úzkou lávku opatřenou zábradlím, která působila v hlubokém, vzrost-
lém, pustém a po většinu roku stinném lese kuriózně. A protože začal chodník 
s můstkem brzy využívat i tehdejší majitel buchlovského velkostatku, Zikmund II. 
Berchtold, nazvali lidé lesní pěšinu s lávkou Pánovým chodníkem. 
V  následujících desetiletích byl můstek čas od  času opravován a  vyměňován 
za nový. Naposledy tomu bylo v sedmdesátých letech 20. století, ale brzy poté za-
čal pustnout, trouchnivět, až se nakonec zřítil do žlebu a dnes po něm není už ani 
památky. Z dětství si na něj ještě dobře pamatuji. S rodiči jsme se často brouzdá-
vali tamějšími lesy a jednou jsme na něj náhodně narazili. Zapůsobil na mě, osa-
mocený, vysoko se klenoucí nad hlubokou hlinitou strží, silným dojmem. Byl teh-
dy už ve špatném stavu, s mezerami ve své podlaze, a tak jsme toto místo raději 

Most u Pánova chodníku v první polovině 70. let 
(foto Vojtěch Rosůlek).

Strž pod Pánovým chodníkem.
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s vypětím sil, při stoupání do prudkého rozbrázděného a mokrého svahu, obešli. 
Zůstal v mých vzpomínkách i po těch desetiletích dodnes. A jakou radost jsem 
měl, když jsem jej spatřil na staré fotografii v jednom z každoročních černobílých 
chřibských kalendářů fotografa Vojtěcha Rosůlka.

Duškova dcera se zalíbila malíři

Další příběh hájovny, jako vy-
střižený z  romantických textů 
a laciných románů tzv. červené 
knihovny, se tu odehrál počát-
kem 20. století. 
Nadlesní U  Tří křížů, jak se 
tehdy hájovně říkalo, býval 
u vrchnosti dobře zapsán. Vel-
mi často se s ní potkával, když 
trávila volné chvíle na „letním 
bytě“ na hradě Buchlově. V há-

jovně se panstvo často zastavovalo na kus řeči a na domácí malinovku, kterou 
uměla paní revírníková se služebnou výtečně, stejně jako obyčejné buchty a ví-
deňský jablečný štrúdl.
V té době obývala revírní hájovnu rodina nadlesního Ferdinanda Duška, o němž, 
nejen za jeho života, kolovaly barvité historky. Podobně jako zkrášlovalo buchlov-
ské panstvo krajinu kolem hradu, stejně se o to snažil i nadlesní v místech kolem 
hájovny. Vedle několika udržovaných štěrkových cestiček pečoval o úzký dřevěný 
můstek přes strž pod hájovnou, památku po svém služebním předchůdci. Roku 
1881 inicioval postavení vysokého kamenného kříže v blízkém lesíku V Dubině, 
k němuž se váže málo známá, ale skutečná událost.
Roku 1902 pobýval na Buchlově a v jeho okolí významný český krajinář, šlapa-
nický rodák, akademický malíř Alois Kalvoda, žák Julia Mařáka. Na oblíbeném 
Slovácku zůstával ostatně často. Maloval hliněné doškové chalupy, stinná zákoutí 
zahrádek a pestré slovácké kroje. Na Buchlov zavítal v rámci započatého projektu, 
který zachycoval památná dějinná místa Čech a Moravy. Tehdy 27letý malíř byl 
ubytován na hradě a své náměty hledal nejenom tam, ale i v okolí. Brzy navštívil 
i hájovnu U Tří křížů, kde se nechal pohostit paní nadlesní a její 18letou dcerou 
Otilií. Ze vzájemných pohledů obou mladých lidí bylo jasné, že nezůstane jen 
u této návštěvy. Malíř přicházel poté skoro každý den. Mezi ním a dívkou vznikl 

Alois Kalvoda. Otilie Dušková.
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vřelý a opětovaný romantický vztah. Oba se loučívali u kamenného kříže V Dubi-
ně, kde sedávali až do úplného setmění.
Za čas Kalvoda svou práci na Buchlově ukončil. Výsledkem jeho pilného snažení 
je soubor olejů a kreseb, interiérů a exteriérů hradu Buchlova, který ještě téhož 
roku vydal pražský nakladatel B. Kočí v  reprezentačním rozměrném souboru 
pod názvem Hrad Buchlov, s  předmluvami Františka Kretze a  Karla Jaroslava 
Obrátila. Tehdy už uznávaný český malíř na slečnu z hájovny nezapomněl. Svůj 

Buchlov od Divokého parku z Kalvodova souboru obrazů.
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soubor, opatřený věnováním na obalu, jí příležitostně přivezl a nezapomínal ani 
při dalších tiskových vydáních svých prací.
Osudy obou lidí se pak ubíraly každý jinou cestou. Kalvoda prožíval nejslavnější 
období tvorby s žáky své soukromé malířské školy a Otilie Dušková se zasnoubila 
s pozdějším soudním radou Josefem Foltánkem a žila v Buchlovicích.

Lesníkova zkušenost se zeleným kádrem

Na samém konci I. světové války se už mnohým vojá-
kům na  frontách vůbec nechtělo bojovat za cizí zájmy 
nenáviděného Rakouska a rodiny Habsburků, a tak při 
sebemenší příležitosti opustili své druhy a  dezertovali. 
Shromažďovali se do skupin, kterým říkali zelené kádry, 
a po lesích se schovávali až do prvních mírových dnů. 
Jeden ze zelených kádrů v té době operoval i ve chřib-
ských lesích, přímo v  revíru nadlesního Huberta 
Pelikána. Jeho velitelem byl bývalý šikovatel rakous-
ko-uherské armády Antonín Rajzl z Buchlovic, zvaný 
Tutan. Pamětníkem těchto událostí byl Alois Kučík, 
ve  svém dětství bezprostřední svědek utajovaných 
schůzek příslušníků zeleného kádru. Ty se odbývaly 
u  nich v  chalupě v  Buchlovicích. Vojáci přicházeli až 

po setmění v době, kdy už malý Lojzek ležel na peci a vytrvale předstíral spá-
nek, ale ve skutečnosti dobře poslouchal. Ještě v devadesáti letech na tyto události 
rád vzpomínal: „Buchlovský nadlesní Pelikán dennodenně brouzdal po horách 
na koni a proháněl ženské, které tu sbíraly suché větve na otop. Příslušníci zele-
ného kádru se to dověděli, převlekli se do širokých sukní a kacabajek a za sběru 
klestí očekávali příjezd nadlesního. Jak je Pelikán uviděl, začal hlasitě hubovat. 
Chlapci se na něj vrhli, strhli ho z koně, vysvlekli z šatů a přivázali k nejbližšímu 
stromu nedaleko mraveniště. Kdo ví, jak by nadlesní dopadl, kdyby nebylo jeho 
věrného psa, který rozkousal provaz, jímž byl provinilec uvázán.“
Jak už víme, Pelikán dopadl stejně jako jeho dnes už jménem neznámý předchůdce 
na hájovně U Tří křížů, za revírníka Vincence Duška. 
Kousky příslušníků zelených kádrů se čím dál víc hromadily, ale zároveň přibývalo 
i stížností občanů, kterým zpravidla ale nic většího nenatropili. O to více po nich 
slídili „šandáři“, posíleni o několik ozbrojených mužů, informátorů a donašečů. 
Ale nikdo z obyvatel nic o vojenských zbězích neslyšel a nevěděl…

Nadlesní Hubert Pelikán ve čty-
řicátých letech minulého století.
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O jízdních myslivcích

Ještě na  přelomu 19. a  20. století nebyly běžně k  dispozici telefony, které by 
spojovaly hlavní lesní správu velkostatku v  Buchlovicích s  revíry a  hájovnami. 
První telefon z lesní správy na Buchlov a do revíru U Tří křížů byl postaven v roce 
1912. O rok později pak do revíru na Smraďavce a postupně dále.
Do  té doby odedávna doručovali různé nutné zprávy a  nařízení na  odlehlé 
hájovny takzvaní jízdní myslivci. Hlavní lesní správa si proto kolem roku 1910 
vydržovala jezdecké koně – Šibaje, Kantora a Šandora. Nebylo tehdy vzácností 
uvidět myslivce na klusajícím koni k lesu nebo cválajícího přes lesní mýtinu. 
Na  koních se rovněž hlídkovalo, když bylo zjištěno něco podezřelého. Stávalo 
se, že myslivec na  kraji lesa pozoroval vzdálenou protější stráň nebo mýtinu, 
z níž uviděl stoupat kouř. Pustil se cvalem na místo a běda hochům, kteří si tam 
rozdělávali oheň. Před koněm pak uhýbali jako zajíci a málokterému se podařilo 
utéct. Myslivec hned seskočil z koně a dal provinilcům pár facek a brzy byl zase 
na  koni a  pelášil dál. Funkce jízdních myslivců tehdy vykonávali lesníci Král, 
Blumenschein a Haschke.

Buchlov z aleje od Modly. 
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Život v myslivně 

Na hájovně čp. 298 pod Buchlovem prožil v prvních letech 20. století své dětství 
Hubert Pelikán spolu se svou sestrou Klementinou, otcem – nadlesním Huber-
tem st. a matkou Hermínou. Na sklonku života, v šedesátých letech, začal psát své 
paměti, které bohužel nikdy nedokončil. Zachovalo se jen několik málo stránek 
strojopisu, poutavého a s láskou tvořeného čtení. Ale posuďte sami:
„V našem rodě se s hrdostí uchovávala tradice lesnického rodu,“ začíná své vyprávě-
ní Pelikán. „Nepřestanu děkovat osudu, že mi umožnil od nejútlejšího mládí srůs-
tat s tajemným životem lesa, pozorovat jeho život a prožívat bezprostředně v něm 
všechna roční počasí na myslivně, jež byla samotou uprostřed chřibských lesů. Nej-
bližším městečkem byly Buchlovice a nejbližší vesnicí Staré Hutě. Jelikož obecná 
škola byla v  Buchlovicích a  cesta tam příliš obtížná, rozhodl otec, že budu cho-
dit do obecné školy ve Starých Hutích… Pamatuji školní budovu šindelem krytou 
a skromňoučkou, která se právě v r. 1905 přestavovala na tehdejší výstavní školu.
Z naší myslivny jsem měl do školy 3 km cesty přes souvislé, krásné, smíšené lesy, 
jak je právě vytvářejí Chřiby. Nedaleko Nových Hutí, mezi Stupavou a Starými 
Hutěmi, byla na  vyvýšené proláklině jiná myslivna, ve  které působil můj děd, 
správce polesí Starohuťského, mistrný řezbář jeleních hlav v životní velikosti. 

Rodina Huberta Pelikána s hajným Tomeškem na hájovně U Tří křížů (1904).
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Kolik krásy a  milých vzpomínek pro celý život mi zanechaly tyto denní cesty 
do  školy. Cestou jsem nepotkával žádné lidi a  chodil sám se sestrou porosty, 
v nichž jsme si vyšlapali svou cestičku za krásných bezoblačných dní, ale i za deš-
ťů, mlh i vánic a bouřek sněhových, kdy mohutné kmeny bukové se ve vrchol-
cích chvěly, vrzaly a  naříkaly. Ve  dne provázelo mne ptactvo svým švitořením, 
srny a zvěř jelení s veverkami, datly a žluvami – po setmění sovy a  sýčkové se 
svatojanskými muškami mi romanticky zdobrodružnily cestu. Zde začínala klíčit 
láska k lesům a zakotvila v nitru tak pevně, že žádná síla nebyla sto mne odvrátit 
od touhy věnovat se lesnictví a chránit je jako odkaz předků…
V myslivně jsem strávil své mládí i  jinošství a pobyl zde až do  svého 22. roku 
věku (1920). Doma mám obraz akademického malíře Vojtěcha Pernici, který 
mi myslivnu na  památku namaloval. Myslivna vznikla tak, že bylo vykáceno 
asi 6 ha lesa a na tomto místě postavena doprostřed s hospodářskými staveními 
a  kolem ní ve  vlnitém terénu vznikla pole a  louky, jež byly kolem dokola 
vroubeny ovocnými stromy. Zahradnickou stránku provedl zasloužilý zahradník 
velkostatku v Buchlovicích Bedřich Böhm, stavební věci prováděl stavitel Winter 
z Buchlovic. Když už vše bylo postaveno, byla hledána voda. Ale všechny sondy 
vyzněly negativně. Nikde v  okolí vody nebylo. To je všeobecný úkaz Chřibů 
a běda, kdyby tam bylo v lesích nemístně těženo, anebo hospodařeno s velkými 

Plán revíru Buchlov z 19. století.
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sečemi na  holo. Vznikla by postupně step, jako bývala za  říše velkomoravské 
anebo za vpádu Tatarů. 
Pamatuji se, že bylo vrtáno na  několika místech poblíž myslivny, ale marně. 
Byl hledán pramen vody. Konečně byl nalezen v  lese pod myslivnou, asi 600 m 
vzdálený. Vodu bylo nutno přivážet do kopce a prudším stoupáním. Byl opatřen 
vůz s kádí na vodu, správa velkostatku přidělila koně, a tak třikrát denně musela 
být přivážena voda na pití, vaření a pro dobytek. Měli jsme krávu, jalovici, koně 
a  kozu. Teprve roku 1912 byla na  pramen postavena ruční pumpa a  otáčením 
velkého kola byla voda potrubím vytlačována do  kádí na  nádvoří myslivny. 
Elektrický proud nikde v  okolí nevedl. Svítilo se petrolejem. Později si otec 
pořídil osvětlení acetylenové a to už byl velký pokrok.
Nakupovat se jezdilo do Buchlovic, na celý týden na bryčce, nebo se nákup no-
síval v menším množství na zádech v batohu. Nejhůře bývalo v zimě, když byly 
cesty zaváté vysoko sněhem. Tehdy se sníh dostavoval skutečně na Martina 
(11. 11.) a vydržel až do poloviny dubna. To bývala také těžká práce v lese pro 
dělníky i  pro lesníky. Provádět příjem vyrobeného dřeva, anebo pak kontrolní 
příjem za mrazů, vysokého sněhu anebo za plískanic, nebylo nic příjemného. 

Nadlesní Hubert Pelikán na cestě do Buchlovic (kol. 1915).



51

Sám jsem se těchto prací již v mládí zúčastňoval a pamatuji se, jak jsem často 
zoufale pohlížel vzhůru do strání, vysoko zasněžených, kde ležely jednotlivé kme-
ny, roztroušené po svazích, které jsem měl vyhledat, sníh odhrnout a hlásit číslo, 
délku a  průměr. Tak jsem se učil oceňovat práci lesnickou, kterou jsem si pak 
zamiloval…“
Život na hájovně za Buchlovem nebyl vůbec lehký. Zápisky Huberta Pelikána ml. 
věrně doplňují i dochované rodinné fotografie Pelikánů. Na jedné z nich, z ob-
dobí kolem roku 1910, vidíme zablácenou mokrou cestu, kterou za nehlubokou 
příkopou lemují staré dožívající švestky. Za stěnou více než metrových střižených 
krušpánků se vypínají jasně obílené stěny hájovny s několika okny směřujícími 
k severozápadu. Kdo zná dnešní pohled na budovu hájovny, na této staré fotogra-
fii by ji asi ani nepoznal. 
Další fotografie byly pořízeny o několik let dříve na dvoře hájovny, uprostřed něhož 
rostlo několik starých hrušní. Při stěnách jsou dřevěné lavičky, na nichž sedávali čle-
nové Pelikánovy rodiny nebo očekávali příchod poštovního doručovatele – „pošťáka“, 
přinášejícího pěšky poštu až sem na samotu v každé roční době a za každého, přízni-
vého i nepříznivého, počasí. Cesta ve sněhu z Buchlovic mu sem ve vysokém sně-
hu kolikrát trvala až tři hodiny. Paní Pelikánová ho pokaždé, po takové vysilující 
pouti, pozvala dále a nabídla mu horký čaj s kořalkou, a pokud měla napečeno, 
nepohrdl i koláčem nebo jablečným závinem. 

Otec a syn Pelikánové na výšlapu na „brněnské“ silnici (40. léta).
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Střecha hájovny byla tehdy ze dvorní části opatřena dvěma mohutnými vikýři, 
kterými se zvenčí podávalo na půdu usušené seno jako zimní krmivo pro krávy 
a koně. Se slepicemi se po dvoře proháněli dva mohutní psi a srnec se srnkou. Pro-
to byl celý dvůr důkladně obehnán vysokými plaňkovými ploty. Štít čelní stěny 
hájovny zdobily velké sluneční hodiny. 
Od procházející cesty budovu zčásti stínily opět nevysoké stříhané keře krušpán-
ků. Na několika starých fotografiích z těchto míst vidíme postávající hosty hájov-
ny s jejími obyvateli. Na jedné se sklání spolumajitelka buchlovského velkostatku 
Ferdinanda Berchtoldová ke svému synovi Zikmundovi III. a na další pokuřuje 
vyfešákovaný hajný Karel Tomešek st. s kloboučkem a v obleku s kravatou, v ruce 
držící útlou špacírku. 
Dvůr hájovny byl i  opakovaným dostaveníčkem Pelikánových hajných, lesních 
praktikantů a dalších pracovníků velkostatku. Tady jim udílel denní pokyny, káral 
je i chválil. Jedna z fotografií představuje nadlesního Pelikána, sedícího na dře-
věné židli „thonetce“ s puškou na klíně a se sedícím psem a za ním na blátivém 
dvoře stojící řadu jeho podřízených, jimž z výrazu tváří i  z oblečení výmluvně 
hledí jejich respekt a odstup k nadlesnímu. 
Na  hájovnu ale přijížděla i  vyloženě ženská společnost, což dokumentují jiné 
fotografie. Na  strohé bryčce s  dřevěnými koly, tažené jedním koněm vedeným 
starším kočím, se tísní osm mladých dam a slečen s dlouhými sukněmi, sahajícími 
až po  zem. Jejich hlavy zdobí široké letní kloboučky se stuhami a  květinami. 
Na následujícím snímku se dámy nechaly zpodobnit ještě jednou, stojící v jedné 
řadě se zavřenými slunečníky. Za  nimi je patrný samostatný dvorní vchod 
do revírníkovy kanceláře s malým okénkem a sousední dveře do chléva. Dvůr je 
vydlážděn jen zčásti, větší díl vyplňuje jen udusaná hlína.
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PROCHÁZKA PO NĚKDEJŠÍ LESNÍ OBOŘE

Středem obory byl Buchlov s Barborkou

Hájovna čp. 298 spolu s myslivnou čp. 292 byly součástí lesní obory, v  jejímž 
středu ležel bezlesý, skalnatý vrchol hradu Buchlova. První popis obory, vybudo-
vané patrně na rozhraní 17. a 18. století (založení obory bývá kladeno i na počá-
tek 17. století v souvislosti s významnými aktivitami tehdejšího majitele panství, 
Jiřího Zikmunda Prakšického ze Zástřizl), je zaznamenán v urbáři buchlovského 
panství z roku 1720. Ten uvádí, že „obora jest parkanem obehnaná, v kteréj, když 
se na zimu sena a  letiny zaopatří, vychovat se může laní a danihelek na  tři sta 
kusů…“ O ostrahu obory se starali hajní z obou hájoven, ležících na protilehlých 
stranách při vstupech do oploceného areálu. Nepovolaným byla obora uzavřena. 
Pytláctví a jiné lesní delikty v té době ještě tvrdě postihoval starobylý buchlovský 
hrdelní soud – Právo lovecké na hradě Buchlově. Zvěř v   oboře byla definitiv-
ně vystřílena roku 1805 francouzskými vojáky, pobývajícími po bitvě u Slavkova 
v Buchlovicích. Francouzi při tom silně poškodili i vysoké dřevěné oplocení obo-
ry, která následně nadobro zanikla.
Rozsah buchlovské obory se nám dochoval na  mapě I. vojenského mapování 
z  osmdesátých let 18. století. K  jižnímu vstupu směřovaly dvě lesní cesty 
od Buchlovic. Jejich pokračování již v oplocení se před hájovnou čp. 292 (dolní 

Buchlovská obora na 1. vojenském mapování (1780-1783).
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oborník) rozdvojovalo na  zčásti dlážděnou cestu 
vedoucí Čertovým sedlem pod svahem Modly nahoru 
k  hospodářskému dvoru pod hradem. Druhá větev 
obtáčela kopec hradu Buchlova a směřovala k hornímu 
oborníku, kde se napojovala na cestu k hospodářskému 
dvoru. Pod ním odbočovala další cesta v  místech 
nedávno nově vysazené aleje nad panskou lázní ke kapli 
sv. Barbory na vrchol Modly. Na severozápadní straně 
uzavírala oboru hájovna čp. 298 (horní oborník) pod 
lesem Dubinou, u níž se nacházel další vstup. 
Z  uvedené mapy je zřejmé, že oplocení obory ved-
lo z velké části lesními průseky, dvakrát překračovalo 
Buchlovický potok, několik drobných bezejmenných 
toků a kopírovalo často svažitý terén. Od dolního obor-

níku směřovala ohrada k jihu přes hluboký žleb občas tekoucího potůčku a stou-
pala lesem na vrchol Dobřížky a poté dolů přes Buchlovický potok k lesu Hačky 
pod prašnou silnící, přetínající chřibské lesy od Buchlovic ke Koryčanům. Údolím 
pokračovala podél potoka a zhruba kopírovala jeho tok mezi Divokým parkem 
a Holým kopcem. Po opětovném překročení toku v úseku zvaném Bílé potoky 
stoupala lesnatým břehem pod Dubinu, překročila cestu a za horním oborníkem 

Marie Terezie z Petřvaldu.

Buchlov ze severozápadu na pohlednici z roku 1942.
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opět klesala a dlouze ve velkém oblouku sledovala okraje lesa Kozinců, nad hlu-
bokým lučinatým údolím Zlechovského potoka, směrem k Břestecké skále a vsi 
Břestku. Ohrada se ve svahu Modly stáčela k jihovýchodu, zdolávala skalnatý hře-
ben kopce v lese Tupy a brzy na to se prudce stočila k jihu a končila opět u dol-
ního vstupu.
S  oborou je úzce spjatý i  smutný osud spolumajitelky buchlovského panství, 
Marie Terezie z Petřvaldu, provdané Berchtoldové. Její největší zálibou byla jízda 
na koni a štvaní zvěře. Brzy ráno 8. ledna 1768 však vyjela do obory naposledy. 
Po zpozorování srnce prý pobídla svého koně a během divokého pronásledování 

Údajné místo skonu Marie Terezie z Petřvaldu pod Barborkou.

Most pod Modlou pamatuje buchlovskou oboru. Starý most na Bílých potokách.
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nebohého zvířete se kůň pravděpodobně něčeho lekl a ženu shodil ze sedla. Ta si 
pádem na zmrzlou zem zlomila vaz a vypustila duši. Když se dlouho nevracela 
domů, začalo ji služebnictvo hledat. Její mrtvolu našlo ve východní části obory, 
pod svahy Modly. Místo jejího skonu bylo poté označeno dřevěným, později 
kamenným křížem, který je zaznačen v  soudobých mapách. Tragický příběh 
dodnes připomíná smaltovaná tabule s  nápisem na  konci javorové aleje pod 
Barborkou, na  samém okraji lesa. Před více než deseti lety ji tam na  vlastní 
náklady umístili členové Klubu českých turistů z Uherského Hradiště. 

Buchlov od Dubiny.
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V dolním oborníku byl oblíbený výčep

Osudy dolního oborníku – myslivny 
čp. 292 – se v minulosti, ve srovnání s há-
jovnou čp. 298, odvíjely zcela odlišným 
směrem. Můžeme předpokládat, že z vel-
ké části kamenné stavení bylo postaveno 
buchlovskou vrchností zároveň s  budo-
váním lesní obory. Vedle toho sloužilo 
celoročně i  k  hostinským účelům, jak 
opět dokládá urbář z  roku 1720: „Při 
poutích na Barborce se obyčejně panský 
víno a  pivo šenkuje na  kopci u  kostela 
v třech místech a na břesteckých lukách 
v čtvrtým místě. Když se to všecko uká-
že, rok k roku počínajíc, tedy někdy vína 
i  piva u  obúch oborníků se vyšenkuje; 
u dolního oborníka se celý rok pivo šen-
kuje, kterýho do roku vyjde 46 beček…” 
Prvním zdejším jmenovaným myslivcem, 
strážcem panské obory, byl jakýsi Pohunek, uváděný roku 1729. Po zániku obory 
byla hájovna zrušena a roku 1809 ji od majitele panství Leopolda I. Berchtolda 
zakoupil Josef Maděra za  1.100 zlatých a  provozoval v  ní i  nálevnu. Od  něj ji 
roku 1824 koupila za 334 zl. Margareta Morávková a od ní za 280 zl. roku 1827 
Marie Radošová. Nedlouhou dobu tu prožil i Martin Buchtík, jenž dům zakoupil 
roku 1847 za 458 zl. V roce 1857, podle sčítacích operátů, v hájovně bydlel Matěj 
Raštica (*1828) s manželkou Marií (*1830) a dětmi Marií (*1854) a Janem (*1856). 
V roce 1866 náleželo stavení Janu Veselému a rok na to opět buchlovské vrchnosti, 
jmenovitě Zikmundu I. Berchtoldovi, jenž je zakoupil za 700 zl. Z obytného stavení 
se rázem stala opět panská hájovna s občasnou nálevnou. 
V roce 1869 obýval stavení lesní adjunkt František Heran (*1799) s ženou Marií 
(*1813), dcerou Annou (*1851) a syny Františkem (*1855) a Aloisem (*1857). Při 
dalším sčítání obyvatelstva roku 1880 zde žili již uvedení – vdova Marie Heranová, 
která v objektu provozovala pohostinství, a syn Alois, vyučený zámečník. S nimi 
tu bydleli Anna Drábková, roz. Heranová s  manželem, kameníkem Josefem 
Drábkem (*1843) a dětmi Aloisem (*1872), Františkem (*1874) a Marií (*1878). 
O  deset let později byla na  hájovně trvale hlášena vdova Alžběta Daňhelová 
(*1835) a její dcery Terezie (*1865), Antonie (*1871) a Tekla (*1873).

Dolní oborník na rytině z roku 1837.
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Roku 1900 na čp. 292 žila vdova Alžběta Strýčková 
(*1831) se svobodnou dcerou, švadlenou Krescen-
cií Strýčkovou (*1865) a s jejími dětmi Ludmilou 
(*1889) a Aloisem (*1893). V roce 1910 obýval my-
slivnu hajný Jakub Procházka (*1867) s manželkou 
Marií (*1862), dcerou Boženou (*1891) a schovan-
kou Antonií Parolkovou (*1903). Jakub Procházka 
s manželkou, dcerou a schovankou zde žili i v roce 
1921. Jejich rodinu tehdy rozšířil schovanec Josef 
Netroufal (*1915).
Po II. světové válce bydlel na myslivně hajný An-
tonín Zapletal (*1899), jehož vždy krátce násle-
dovali mladí myslivci po absolvování školy, a poté 
byla hájovna využívána jako sklad a  místo pro 
ustájení lesních koní. V padesátých letech odkou-

pili budovu od Lesního závodu v Buchlovicích manželé Josef (*1909) a Anna 
(*1909) Hořínkovi, kteří i s dětmi byli na tomto čísle popisném vedeni od roku 
1956. Později oba zemřeli a dodnes, trvale neobydlenou stavbu vlastní jejich po-
tomci. Z této doby nese budova své neoficiální pojmenování Hořínkova hájovna 
nebo Hořínkovo. 

Hajný Jakub Procházka (1886).

Buchlov od dolního oborníku na pohlednici (1926).
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Manželé Hořínkovi se o  bývalou hájovnu v  klínu lesnatých svahů Modly 
a  Buchlova dobře starali. Udržovali ovocný sad u  chalupy i  za  cestou vedoucí 
z  Břestecka a  obdělávali pole až k  samému lesu. Časem místa zarostla hustým 
náletem keřů a stromů a byla nadivoko přeťata vytvořenou cestou, kterou si opět 
nadivoko automobilem kdekdo krátí trasu k Buchlovu.
Z pamětnických záznamů se dochoval zevrubný popis hájovny – dolního oborníku 
a hostince Obory z konce 19.  stole-
tí. Budova byla tehdy kryta šindelem 
a  pod třemi malými tabulkovými 
okny na čelní stěně, obrácenými k ji-
hozápadu, vyčníval šindelový přístře-
šek, chránící vchod dveří klenutého 
sklepa. V  nálevně se scházeli lidé 
z blízkého poplužního dvora u hradu 
Buchlova. V  chodbě, dlážděné plo-
chými, ohlazenými balvany, stávala 
rozměrná obílená pec a  uprostřed 
jizby nesl trámový strop dřevěný 
sloup, u  něhož sedával na  lavici 

Situace dolního oborníku před rokem 1900.

Hájovnu namaloval i písmák Jaroslav Jochymek.
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kolovrátkář či har-
monikář. Hrávali prý 
starosvětské a  zapo-
menuté, smutné i  ve-
selé písničky a kdekdo 
z  přítomných k  nim 
přisedával. Tancovali 
mladí i  staří, všichni, 
které, i  přes rozličné 
útrapy, starosti a poní-
žení, bavil život.
V hospodě se pořáda-
ly i  výroční lidové ve-

selice, fašankové, dožínkové a  hodové reje. Chudá děvčata prý často tancovala 
bez bot a tu a tam si ohřívala své nohy na mládencových holínkách. A o poutích 
na  Barborce bývalo dvojnásob veselo. Sousedé, směřující na  pouť a  z  pouti, se 
stavovali na kus řeči, na „štamprlu”, pohárek piva nebo vína. Nálevní sklep býval 
k dispozici turistům, návštěvníkům hradu a celých Chřibů i během dalších sobot 
a nedělí.

Na stěně hájovny je dodnes zřetelný nápis Nálev piva.
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Hostinec v čp. 292 je doložen ještě v roce 1898 (letní restaurace s nálevem piva 
a vína, které se tehdy říkalo Na búdě) a v roce 1901. Dne 24. dubna tohoto roku 
byla totiž okresním hejtmanstvím povolena hostinská živnost správci hraběcího 
úřadu v  Buchlovicích, čili důchodnímu, Eduardu Tichaczkovi. Poslední zpráva 
o řádném hostinci Obora pochází z roku 1904 a je vlastně žádostí o zrušení kon-
cese: „Slavnému c.k. okresnímu hejtmanství. Velkostatek buchlovský, resp. vlast-
ník, jeho v. legační rada p. Leopold hrabě Berchtold provozuje živnost hostinskou 
v domku svém čp. 292 (Obora) pod hradem Buchlovem pro pohodlí a potřebu 
obecenstva hradu Buchlova navštěvujícího.
Poněvadž v době poslední se ukázalo, že hostinec není potřebným a nemá téměř 
žádného odbytu, nehodlá p.  Leopold hrabě Berchtold tuto živnost hostinskou 
nadále schváleným zástupcem provozovati. Oznamuje proto v  úctě podepsaný 
lesmistr Ferdinand Duschek, jakožto generální zmocněnec zástupce pana 
Leopolda hraběte Berchtolda, že pan hrabě hostinské živnosti v domku čp. 292 
(Obora) pod Buchlovem koncem února 1904 se vzdává, že od  1. března 1904 

 Bývalá hájovna se sněhovou nadíkou. 

◀ Hájovna Obora pod Barborkou. 
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v době provozovati ji nebude. Prosím proto o výmaz z rejstříku a uvědomění c.k. 
lesního inspektorátu a c. k. hlavního berního úřadu v Uh. Hradišti. 15. února 1904. 
Ferdinand Duschek, lesmistr, jakožto zplnomocněný zástupce pana Leopolda 
Berchtolda.”
Když procházel v roce 1905 uherskohradišťský učitel, sběratel a spisovatel Karel 
Jaroslav Obrátil cestou od buchlovických Zahrad k hradu Buchlovu, o tehdy už 
opuštěném čp. 292 si zaznamenal: „…dáme se cestou vlevo podél stromořadí 
třešňového. Minouce vpravo neobydlené stavení (bývalou myslivnu), půjdeme 
cestou vpravo, zůstavivše kamenný kříž vlevo…”
I  v  pozdější době tu příležitostně naléval kořalku některý z  hajných, ale 
už v  dobách první republiky, za  Jakuba Procházky, to bylo jen zřídkakdy. 
Pamětníci vzpomínali na vyprávění o dobách největšího rozkvětu hostince pod 
Barborkou. Přes léto prý hosté sedívali na dřevěných lavičkách pod slunečníky 
a zvláště muži využívali dvě kuželkové dráhy za chalupou pro ukrácení času. 
Současnému pozorovateli ani dnes neunikne dosud čitelný nápis „Nálev piva“ 
na severní stěně domu.

Javorová alej pod Barborkou.
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Do obory se vstupovalo javorovou alejí

Směrem od  Buchlovic se pod hájovnou vstupovalo do  obory cestou vedoucí 
z  části v  úvozu. V  současnosti bývá občas nazývána cestou Hraběcí. Jde však 
o zcela novodobý název vzniklý před pár desítkami let. Podél ní vede chodník 
pro pěší, u  něhož bývala odedávna vysazená alej. Javory kleny, které zde 
potkáváme, byly vysazeny někdy na konci Rakouska-Uherska, což dokládají staré 
fotografie a pohlednice. V dřívějších letech byla alej udržovaná, ale poté už o ni 
nikdo nepečoval, a  tak zarostla náletovými křovinami a  lidé ji začali obcházet 
po sousední louce. 
O  zarostenou alej od  roku 2012 začali pečovat členové Pozemkového spolku 
Buchlovice při ZO Českého svazu ochránců přírody, kteří ji pečlivě vyčistili, 
vykáceli suché stromy, jež nahradili novými. V  mokřadech u  aleje vznikly dvě 
tůňky a chodník byl opatřen posezením a informačním panelem. Na revitalizaci 
aleje finančně přispělo Ministerstvo životního prostředí ČR spolu s Agenturou 
ochrany přírody a  krajiny, Lesy ČR, městysem Buchlovice a  dalšími. V  aleji 
můžeme pozorovat několik chráněných druhů živočichů i  vzácných bylin. 
Prochází jí značená turistická trasa k hradu Buchlovu, který máme odsud jako 
na dlani. 

Pohlednice s nově vysázenou alejí (kol. 1920).
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U studánky se zjevoval duch

Nedaleko dolního oborníku, blíže k  lesu, vytékala odedávna studánka, sloužící 
jako hlavní zdroj pitné vody pro obyvatele hájovny. Později byla opatřena betono-
vou skruží. V současnosti ji nacházíme ve vzrostlém stromovém náletu, jenž před 
pětadvaceti lety nahradil obdělávané pole. 
U  studánky se prý v  letních měsících zjevuje duch zemřelé Marie Terezie 
Petřvaldské, která, jak již víme, se tu nedaleko zabila pádem z koně. Duch přechází 
po  palouku, kdy právě odbíjí na  hradní věži poledne. Jednou šel tudy chasník 
a před sebou uviděl bíle oděnou ženu přidržující si rukou dlouhou vlečku šatů, 
s bílým slunečníkem nad hlavou. V muži se probudila zvědavost, kam bude žena 
směřovat. Sotva učinil několik kroků, zjistil, že mu ztěžkly nohy, jako by byly 
z olova, a zůstal stát jako přikovaný. Dostal hrozný strach a  jak tam stál, ztratil 
pojem o čase. Tajemná postava zatím zvolna přešla směrem k lesu do míst, kde 
drobný potůček přetíná kamenný most. Na věži odbilo dvanáct a postava náhle 
zmizela. Ze zápisků Jaroslava Jochymka z vyprávění stařenky Brýlové z roku 1907 
se dovídáme, že místu, kde bílá paní procházela, se říkalo Hraběnčin revírek. 
„A když tudy šel hajný,“ píše Jochymek, „neopomněl nikdy nabít ručnici, přejít 
palouk a málokdy se stalo, že by se před ním v trávě neobjevil krásný bažant, který 
po dobře mířené ráně padl k zemi jako skvělý úlovek.“

Pestré podzimní stráně buchlovských kopců.
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Uprostřed louky stála panská lázeň

V bývalé oboře se vedle horního a dolního oborníku a hradu Buchlova, s jejichž 
historií jsme se již seznámili, nacházelo několik dalších zajímavých staveb. Jednou 
z nich byla stará panská lázeň, v širokém okolí nazývaná Lázeňka. Od čp. 292 se 
k ní dostaneme kamenitou lesní cestou, stoupající úvozem Čertova sedla na již-
ním úpatí Modly. Po  chvíli se nám otevírá dolní okraj louky mezi Buchlovem 
a Barborkou, kterou z horní strany uzavírá nově obnovená, dříve smrková, nyní 
lipová alej. Uprostřed louky, v  lesnatém ostrůvku, se nachází široká studna se 
zbytkem kamenného nároží zaniklé budovy. V dávných dobách tu stávala panská 
lázeň patřící k hradu. Jednalo se o obdélnou zděnou budovu s nárožními pilíři, 
taškovou střechou a s dveřmi obrácenými k Buchlovu a k Barborce. Jimi se vchá-
zelo do prostorné chodby se studnou, opatřenou rumpálem s okovem na řetězu. 
Z prostoru ústily další dveře do dvou jiných místností, sloužících jako koupelny – 
lázně, pro pány a paní. V místnostech byla ohniště, pokrytá kamennou dlažbou, 
v  nichž se topilo. Voda ze studny tekla dřevěnými žlaby na  rozpálenou dlažbu 
a měnila se v páru. 
V polovině 18. století opustili majite-
lé panství natrvalo hrad a nastěhovali 
se do  buchlovického zámku. Lázeň-
ka pozbyla význam a  byla využívána 
jako obydlí panských drábů, pozdě-
ji coby přístřešek ovčáků se stádem, 
uchylujícím se sem před nepřízní po-
časí. V sedmdesátých letech 19. stole-
tí tu přebýval poslední panský dráb 
Hylb. Poté zůstala budova opuštěna 
a postupně chátrala, až byla v prvních 

Uprostřed lázeňky byla studna. Z lázeňky do dnešních dnů zbylo jen její nároží.

Bývalou lázeňku vyfotografoval Leopold Berch-
told II. v roce 1906.
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letech 20.  století zbořena. Její podoba zůstala zachována na  fotografii pořízené 
majitelem velkostatku Leopoldem II. Berchtoldem.
Písmák František Tomešek z Buchlovic, zvaný „pródr“, zanechal vyprávění svého 
předka, panského ovčáka Inocence Gajdici, které souvisí s lázní: „Kolikrát sem pá-
sávál ovce na lúkách kolem Buchlova, tam kde je lázeňka. Dyž bylo pěkně, tak sem 
bývál s ovcama venku aji přes noc. Už můj staříček Jiří Gajdica, narozený roku 1781, 
nám vykládali, že od hradu, při té cestě k Barborce, byly zakopané po obúch stra-
nách dubové slúpy, u kerých za starých časů loveckýho práva mučili lidi, co neco 
provédli. Stačilo zabit zajíca, lebo ukract dřevo v horách. Tyto lidi potem utrápili až 
k smrti. Nekerýho uvázali k temu slúpu a nechali ho tam přes horka a lebo v zimě, 
až umřél. Iného uvázali třeba holého a pomazali ho medem, aby se na něm pásly 
včely, ose a muchy. Nekerýho zase uvázali, omotali slámú a túto podpálili…“
„Dole pod Lázeňkou prý bývala hluboká bažina, z níž vytékal járek“, vyprávěl před 
časem další z pamětníků, Bohumil Mikulčák, žijící v Chrastích pod Barborkou. 
„Jednou tudy vezli sedláci plnou fůru obilí nahoru z dolního pole. Voli, co ji táhli, 
zajeli do toho mokřiska a utopili se v něm i s fůrou. Dodnes je to tu všechno mokré. 
Prameny souvisejí s rybníčkem u statku a se studnou pod hájenkou Oborou.“

Kapli využívali k poutím i pohřbům

Významnou dominantou lesní obory byl vedle hradu Buchlova i sousední kopec 
Modla s  kaplí sv. Barbory. V poslední třetině 19. století byl víceméně nezalesněný, 
a tak byla do širokého okolí zřetelná četná skaliska, která vyrůstala z jeho prud-
kých svahů, a na samém vrcholu i stará kaple s charakteristickou věží a o něco 
níže stojící poustevnou. 

Založení první zdejší kaple 
Barborky na  Modle můžeme 
klást do  13. století. První pí-
semná zmínka o  ní pochází 
z  roku 1412. Buchlovický fa-
rář Benedikt vedl tehdy spor 
o kapli s  velehradským cister-
ciáckým opatstvím. Původní 
podoba Barborky je zobrazena 
na  vedutě královského měs-
ta Uherského Hradiště z  roku 
1593 rytce Jana Willenberga.Kaple sv. Barbory (rytina, 1719).
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Po  létech se rozhodl majitel panství 
Hanuš Zikmund Petřvaldský postavit 
budovu novou, prostornější, v tehdy ještě 
aktuálním stavebním slohu, pozdním 
moravském manýrismu. Stavba byla 
dokončena roku 1672. Coby navrhovatel 
projektu bývá uváděn císařský architekt 
Giovanni Pietro Tencalla, zatímco jiní 
se ve  svých závěrech přiklánějí i  k  Janu 
Křtiteli Ernovi a dalším.
Pod stavbou křížového půdorysu s cent-
rální kopulí byly vybudovány čtyři hrob-
ky, jež nahradily do  této doby používa-
nou kryptu pod sborem Jednoty bratrské, 
pozdější kaplí sv. Alžběty v Buchlovicích. 
Pod Barborkou našli věčný odpočinek 
majitelé panství Petřvaldové z Petřvaldu 
a  Berchtoldové z  Uherčic. Poslední po-
hřeb Leopolda II. Berchtolda se tu ko-
nal začátkem prosince 1942. Za hlavním 
vstupem pod podlahou odpočívají mniši řádu sv. Františka. Mnozí z  nich žili 
ve zdejší poustevně. Poslední poustevník – pochybný dobrodruh Rudolf Šrom – 
tu přebýval ještě před II. světovou válkou.
Hlavní oltář kaple pochází z  přelomu 17. a  18. století, postranní jsou zdobeny 
vyobrazeními svatých – Zikmunda a  Ludmily. Pozornosti neunikne zlacená 
kazatelna ze stejného období. Stěny doplňují posmrtné portréty příslušníků 
rodiny Berchtoldů z druhé poloviny 19. století – Antonína, Valburgy, Zikmunda 
I. a  Ludmily, které jsou dílem malíře a  prvního uherskohradišťského fotografa 
Františka Dorazila, jež namaloval podle svých snímků. Vedle nich vidíme 
náhrobky, z nichž nejstarší, patřící Anně Švíkové z Lukonos, pochází z roku 1580. 
Nejkrásnějším kusem je ale náhrobek Zikmunda II. a  Josefiny Berchtoldových, 
jehož součástí je renesanční dílo z  pálené a  glazované hlíny, reliéf Madony 
s  Ježíškem z  florentské dílny rodiny della Robbiů. V  sousedství kaple měli 
Petřvaldové v úmyslu zřídit klášter pro šest řeholníků řádu Nejsvětější Trojice, 
tzv. trinitářů. Údajně pro nedostatek vody na  kopci ze stavby sešlo. Přesto se 
po  započaté stavbě zachovaly nepatrné základy rajského dvora, terénní úpravy 
a  základy klenutého sklepa, odstřeleného pracovníky lesů počátkem minulých 
sedmdesátých let.

Stavitel Barborky Hanuš Zikmund z Petřvaldu.
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U  kaple se odedávna odbývaly dvě poutní bohoslužby; původně na  svátek 
sv.  Barbory a  druhou neděli po  Velikonocích. V  roce 1784, za  josefínských 
reforem, byla kaple uzavřena. V  19. století byly poutě na  Barborce obnoveny 
a  s  přestávkami v  minulém století se odehrávají na  svátky Nejsvětější Trojice 
a Nanebevzetí Panny Marie dodnes. 
U kaple sv. Barbory stojí socha Panny Marie. Pochází pravděpodobně z přelomu 
17. a 18. století. Na později sneseném vysokém sloupu ji totiž vidíme v dobrém 
prokreslení na rytině J. Fischera z roku 1719, dle kresby J. E. Vodňanského. Někteří 
badatelé kladou její stáří do období stavby samotné kaple. Socha završuje dvou-
stupňový čtyřboký podstavec, přístupný dvěma schůdky ze čtyř stran. Madona 
v přiléhavém šatě drží v pravé ruce Ježíška. Tato chráněná památka se během let 
změnila v torzo. O její opravu se postarala Lesní správa Buchlovice v roce 2003. 
Na  vrcholu Modly se v  pravěku rozkládalo menší hradiště halštatské lužické 
kultury, osídlené i v období laténském. Bylo opevněno hlinito-kamenitým valem, 
jehož zbytky místy dosahují výšky až 4 m. Hradiště bylo na  mnoha místech 
porušeno pozdějšími středověkými terénními a stavebními úpravami a četnými 
pískovcovými lomy. Vedle valů a příkopů se dochovaly zbytky dvou opevněných 

Pohled do vysoké kupole kaple.

Horní balkony v interiéru kaple.

Ludmila Berchtoldová na  úmrtním portrétu 
v kapli sv. Barbory.



69

Kaple sv. Barbory na Modle.
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◀ Kamenný útvar zvaný Obětiště na Modle.

◀ Zbytek západní brány pravěkého hradiska na Modle.

bran – východní a západní – a zřejmě nádrž na vodu v severním svahu, která se jinak 
na  Modle nevyskytuje. Některým zdejším bizarním skaliskům s  roztodivnými 
názvy bývá přisuzován kultovní účel spojovaný s  keltským osídlením. Jeden 
z podivuhodných balvanů nazývaný Obětiště leží nad bývalou východní hradištní 
branou. Z  horní strany nápadně připomíná stůl. Na  počátku devadesátých let 
20. století byla v  jeho blízkosti náhodně nalezena velká část tuhované zdobené 
laténské nádoby. Bývá sem kladeno staré pohanské obětiště.
Další podivný kamenný útvar najdeme v půli východního hřebenu kopce. Přímo 
na  turistické stezce tu zničehonic vyčnívá do výšky kolem čtyř metrů skalisko, 
které svým tvarem připomíná symbolický falus. Když se dobře porozhlédneme 
kolem, ve  svahu nalezneme náznaky uměle vytvořené terasy, která doplňuje 
lokalitu z  jihu. Náhodně nalezené střepy nádob z  doby bronzové a  laténské 
dosvědčují, že místo bylo navštěvováno našimi pradávnými předky. Říká se 
mu Na  Kostelíkách nebo Kostelíky. Že by toto pojmenování neslo vzpomínku 
na existenci pohanské kultovní svatyně? Při patě skaliska leží docela nepřirozeně 
balvan, připomínající obří zahnutou housku. Jeho délka činí asi 2 m, šířka 1,5 m 
a výška kolem 0,5 m. Středový polootvor je evidentně vytesán a  stopy po dlátě 
nese místy i obvod útvaru.
Další zajímavostí je, že v blízkém lese zvaném Tupy jsou pohřbeni dva němečtí 
okupanti, padlí v posledních osvobozovacích bojích na konci dubna 1945. Temeno 
kopce je pro své přírodní zvláštnosti, květenu a živočichy vyhlášeno chráněnou 
přírodní památkou.
Už na počátku 19. století vrchol Modly začal lákat výletníky navštěvující sousední 
Buchlov. Mezi nimi přicházeli prostí lidé i  známí vlastenci a  národní buditelé. 
Ve  výpravném romantickém pojednání o  buchlovské historii, uveřejněném 
v  Národním zábavníku pro Čechy, Moravany a  Slováky – Květy v  roce 1838 
Janem Erazimem Wocelem, si autor povšiml i Modly, o níž uvedl: „Odtud táhla 
se pravidelná stromořadí až dolů do ouzké lučnaté doliny, z jejíchžto jasnězelené 
půdy se příkře druhý vrch pozdvihoval, jehož temeno nesčíslnými šedými 
balvany skalními poseto bylo, mezi kterými zde onde porůznu osamotnělé 
stromky stály. Na  konci tohoto vrchu strměl malý zpustlý kostelík. Z  těsného 
otvoru doliny pohlížely jasnou září sluneční oslněné, daleké, modravými horami 
obmezené palouky a  uzavíraly takto romantickou krajinu, jejímžto nákresem 
právě v nynějším okamžení jsem se obíral…”
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Pískovcový falus na Kostelíkách.

Staré bučiny ve svazích Modly.
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Skály připomínají rozvaliny hradu

Jedním ze zajímavých skalních útvarů na Modle je i zmíněné Čertovo sedlo. Jde 
o úvozovou cestu s po stranách vyrůstajícími bizarními pískovcovými balvany. 
Napravo ve  skále vidíme malou prohlubeň ve  tvaru sedátka (Čertovo sedlo), 
v němž měl odpočívat pekelník. Mimo zřetelných stop po jeho kopytech se na-
proti nachází další skalní blok, připomínající pokladnu (Čertovu kasu), s horní 
spárou pro vhození mince.
Pověst sepsaná archivářem Aloisem Jaškem nás přivádí do  druhé poloviny 
15. století. Jednou v noci tehdy navštívil buchlovského hradního pána neznámý 
černý rytíř, který požádal o zakoupení jižního svahu Modly ke stavbě svého sídla. 
Po svolení hned zaplatil, odešel a v komnatě po něm zbyl nápadný sirnatý zápach. 
Stavba nového hradu rychle rostla; nejvíce jí ale přibývalo v  noci. Černý rytíř 
odtud zprvu vyjížděl jen výjimečně. Mezi lidmi kolovaly podivné zvěsti a nikdo 
se kolem něj neodvážil projít bez pokřižování. Jeho hrad pojmenovali „čertovým 
sídlem“.
V okolí se toho času začaly nápadně ztrácet zbožné dívky, které z neznámých dů-
vodů zhřešily. Brzy přišlo i na Bohumilu, objevující se v přítomnosti černého rytí-
ře. Po čase začala hledat pomoc. Našla 
ji u poustevníka, který se za ni modlil. 
Za  své navrácení ke  zbožnosti přijala 
nabídku bydlení v poustevně v soused-
ství kaple sv. Barbory.
Jednou v  noci probudil dívku veliký 
hluk. Vyběhla ven a uviděla sídlo čer-
ného rytíře v plamenech. Když ji rytíř 
spatřil, začal ji pronásledovat. Bohu-
mila vyčerpáním padla u  nedalekého 

Skály v jižní stráni Modly.Skály pod kaplí sv. Barbory.
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Čertovo sedlo pod Barborkou.

dubového kříže. Sotva vyřkla první slova modlitby, zbytky tajemného hradu se 
rozletěly na všechny strany. Černého rytíře už buchlovská čeládka nenašla. V roz-
valinách jeho hrádku však nalezla několik koster a zohavených mrtvol pekelní-
kem svedených dívek. – Současný svah Modly, posetý balvany, prý připomíná onu 
tajemnou tvrz – čertovo sídlo – sedlo.

Ovoce se sušilo přímo pod Buchlovem

Po zrušení lesní obory byly na lukách kolem hradu vysazovány ovocné stromy, 
které po  několika letech začaly přinášet bohatou úrodu. Ke  zpracování ovoce 
přispěla i sušárna nacházející se v klínu horní části louky pod Buchlovem, vedle 
cesty směřující nahoru k vinným sklepům. Tato velká kamenná budova s  šin-
delovou střechou, téměř bez oken a  s  dominantním obíleným komínem, byla 
obklopena mohutnými jabloněmi a hruškami, tvořícími stromořadí podél jiné 
cesty, rozdělující pole a louky. Sušárna měla široké dveře, vedoucí do prostřední-
ho prostoru, z něhož se vcházelo do postranních místností, které byly opatřeny 
topeništi. Soudobý popis stavby prozrazuje, že „…v těchto bočních místnostech 
byly ode zdi ke zdi vsazené dřevěné regály od zemi až ke stropu, do kterých se 
zasunovaly lísky, jež tvořily pevnější rámy, opletené březovým proutím. Na ně 
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pak dívky skládaly rozkrájené ovoce 
a  obě místnosti uzavřely. Muži topili 
v pecích, ovoce se sušilo a široko dale-
ko to vonělo…“
Jak panské, tak i soukromé ovoce sem 
lidé přiváželi na vozech a na trakařích. 
Zvláště v  pozdním podzimu tu bylo 
neobyčejně rušno a  nezaměnitelná 
vůně sušených darů přírody se linula 
do  kraje. Koncem 19. století přestala 
sušárna sloužit a  její budova chátrala. 
Pro havarijní stav byla po  roce 1910 
stržena a rozebrána na stavební mate-
riál. Ještě do současnosti se zachovaly 
staré zkazky o  do  daleka viditelném 
nabíleném komíně sušárny, který li-
dem připomínal tajemnou bílou hrad-
ní paní. 

Panská sušárna na akvarelu Jaroslava Jochymka.

Buchlov se sušárnou na počátku 20. století.
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Sklepy prožívají svou nejsmutnější etapu

Lesní cestou od bývalé sušárny ovoce pod Buchlovem přicházíme k rozsáhlým, 
nyní opuštěným sklepům. Od svého počátku byly využívány ke skladování vína, 
později k uschovávání ovoce a zeleniny, zatímco v posledním čtvrtstoletí se v sou-
kromém držení pomalu ale jistě mění ve zříceninu.
Prostorné, dvoupatrové, kamenné a  cihlové sklepení nechal vybudovat 
v  roce 1613 majitel panství Jiří Zikmund Prakšický ze Zástřizl, jak dokládají 
iniciály jeho jména nad vchodem do dolní z prostor a dnes už téměř nečitelný 
nápis, vytesaný v  pískovci v  levé horní příjezdové části sklepa: LETA PANIE 
1613 UROZENY PAN GIRZI ZIKMUND PRAKSSICKY, PAN NA  HRADIE 
BUCHLOVIE A  NA  ZIERAVICICH GEST TENTO SKLIPEK VYSTAVIEL. 
Další rozšíření a  úpravy sklepů se odehrály za  Petřvaldů. Svědčí o  tom 
kamenný znak s vyobrazením páva nad horním ze vchodů a dodnes zřetelné 
barokní úpravy vstupních štítů. Poslední úpravy doznaly sklepy počátkem 
20. století. Na  tuto paměť byl do  jejich pravé části chodby vsazen kámen 
s nápisem: LÉTA PÁNĚ 1913 VYSOCE UROZENÝ PAN LEOPOLD HRABĚ 
BERCHTOLD Z UHERČIC, PÁN NA HRADĚ BUCHLOVĚ, V ŽERAVICÍCH 
A VE STŘÍLKÁCH, 300 LETOU VZPOMÍNKU OSLAVIL. Do okolní cementové 
malty je coby přídavek neuměle připsáno: KOLOVRAT DUCHODNI.

Polozřícený zadní štít střechy sklepů.
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Sklepy se zbytkem střechy (foto Jan Rajzl, 1987).

Sklepy pod Buchlovem se zapsaly do historie v roce 1742, v době pruského vpádu 
na Moravu. Jeden oddíl jejich vojska se tehdy usadil ve sklepích a pochutnával 

si na zdejším víně. Mezitím buchlovičtí 
zapálili ve vesnici stoh slámy a rozšířili 
zprávu, že jsou v obci již císařští vojá-
ci. Jakmile to Prusové uslyšeli, opustili 
sklep a utíkali směrem ke Koryčanům.
Ze starých novinových reklam se dále 
dovídáme, že například v  roce 1900 

Fotografie sklepů z roku 1985. Dolní vchod do buchlovských sklepů.
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bylo ve  sklepích k  dostání výtečné víno, ročník 1863 – 1 litr za  65 krejcarů či 
ročník 1900 za 20 krejcarů. 
Zajímavou vzpomínkou na  sklepy přinesl před časem Bohumil Mikulčák: 
„Ve  sklepech bylo uskladněno víno ještě přes druhou válkou. Když sem přišli 
Rumuni, místo aby sudy odšpuntovali, tak do  nich stříleli, až víno stříkalo 
na všecky strany. Lidi ze statku tam běhali s kbelíky a víno zachraňovali… Nad 
sklepy bývala střecha pokrytá bobrovkou. Na půdě pod ní skladovali hospodářské 
nářadí a vozy…“
Dnes, po více než třiceti letech, není už po střeše nad sklepy ani památky. Štítové 
zdi se pomalu sesouvají k zemi a do podzemních prostor pronikají skrz klenby 
kořeny sousedních mohutných lip a náletových dřevin, které kdysi významnou 
stavbu zřejmě nenávratně pohlcují. Řítí se i opěrné zídky u obou sklepních vcho-
dů. Dovnitř je možné nahlédnout přes uzamčené kovové mříže.
„Nahoře, kde je teď parkoviště,“ dodává Mikulčák, „byla zahrada, kde se pěstovala 
zelenina a rybíz pro statek. Na tom políčku stála bouda. V ní se zdržovala starší, 
udřená a  zohnutá žena, kterou Buchlovjané přezdívali Rézinka. Bydlela tam se 
svým manželem Cyrilem Zerzáněm pocházejícím z Buchlovic. Starali se o políč-
ko. Mnozí se k ní chovali zle a dělali si z ní smích. – Kde ses podíval, všude byla 
obdělaná půda. Růstávaly tu krásné brambory, řepa a obilí.“

Zástřizlovská pamětní deska dolního sklepení.

Stav horního sklepení v  devadesátých letech 
20. století.

Deska upomínající na opravy sklepů v roce 1913.

Dolní sklepení v roce 2002.
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V hospodářském dvoře stála zvonice

Střediskem hospodaření velkostatku na Buchlovicku byl velký hospodářský dvůr 
stojící hned pod hradem Buchlovem v areálu obory. Majitelé buchlovského pan-
ství, Petřvaldové a  Berchtoldové, během tří staletí vybudovali několik podob-
ných hospodářských center, k nimž náležel hospodářský dvůr se správou panství 
a později velkostatku přímo v centru Buchlovic a dvůr Zikmundov nad Starými 
Hutěmi, vzdálený od hradu necelou hodinu pěší chůze. Jiný, dnes zaniklý hospo-
dářský dvůr – Nový dvůr – stával mezi Chabaněmi a Velehradem, pomalu za-
nikající hruškovický dvůr pak u Osvětiman a Josefínský dvůr mezi Vřesovicemi 
a Moravany. 
Původní podoba dvora pod Buchlovem se dochovala na  rytině hradu z  roku 
1719. Je z ní zřejmé, že už tehdy šlo o komplex budov s věží. Patrně první věcnější 
zmínka o tehdy ještě dřevěném dvoře se nachází v panském urbáři z roku 1720: 
„V tej oboře dvůr nehrubě dávno z dřeva vystavený a v něm maštale pro hos-
tinský koně. Dobytka hovězího se tenkráte tam nechová. Toliko černý dobytek 
na odrost a drůbež pro kuchyň panskú, z kterýchžto se může husí a kačen, který 
mimo potřeby panský jsou, prodat, rok k roku počínajíc na 10 zl.“ 
Základ dvora tvoří dlouhá, zčásti kamenná budova, v níž se nacházely stáje pro 
dobytek a ovce. Dříve přízemní administrativní budova a byt správce po II. svě-

tové válce nahradilo patro-
vé stavení, využívané krátce 
jako lesnická škola, skladiště 
a dokonce coby protialkoho-
lická léčebna. V současnosti 
jsou objekty rozděleny na tři 
části a  patří soukromým 
majitelům, kteří zde pro-
vozují hotelové ubytování 
s  nadstandardním zázemím 
a penzion.
Ještě po válce se kolem stat-
ku, Buchlova a  Modly na-
cházela žitná a  ječmenná 
pole a  louky, na  nichž se 
pásly desítky kusů dobytka. 
Na  toto období opět vzpo-
míná Bohumil Mikulčák: Dvůr na rytině z roku 1719.
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Fotografie statku pořízená Františkem Horenským v roce 1916.

Žně v buchlovském dvoře v prvním desetiletí 20. století.
 

Výhled ke dvoru z hradu Buchlova.  ▶
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„Živilo se tu mnoho lidí. I moje maminka. Ještě po válce se tu jezdilo s volkama. 
Formani odváželi z polí nad Dobřížkou sladový ječmen. Tady se mlátil a na sýp-
kách ho mohli uskladnit až šestnáct vagónů. Pamatuju si na statku správce, ně-
jakého Bílku, za protektorátu potom Šilvu Hrušku, po něm Výletu. Hospodářství 
na hradě kvetlo a co jej převzalo družstvo, upadalo...“
Někdejší budovy statku zdobí hladina malého rybníka. V 19. století se mu říkalo 
Mořské oko. Býval plný ryb a v zimě jej vyhledávaly děti na bruslení. Při požárech 
sloužil jako zásobárna vody k hašení. Bylo tomu tak například při požárech hra-
du v letech 1896 a 1931 a požárům hospodářského dvora v roce 1909 a koncem 
posledních šedesátých let. U brány do dvora stávala ještě v časech hroutící se ra-
kousko-uherské monarchie malá dřevěná zvonička, jejíž zvonek oznamoval všem 
pracujícím v okolních polích poledne. Zvonku se užívalo i v období nebezpečí 
požáru lesa nebo navečer, jako signál ovčákům, že je čas návratu.

V přední části statku je dnes penzion.
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Bývalý hospodářský dvůr pod hradem.

Hastrmana vypudila socha svatého

K buchlovskému dvoru se vztahuje pověst zaznamenaná již v 19. století tamním 
drábem Hylbem, který byl prý vedle svého nepopulárního povolání dobrým spo-
lečníkem a písmákem. Pověst nás přivádí do časů, kdy žil na statku jistý Winkler 
se ženou, přebývající v přístavku mezi stájí a břehem bahnitého rybníčka. Muž 
celé dny pásl panské ovce na lukách a žena obhospodařovala domácnost, slepice, 
kravku a kozu. Svého muže někdy neviděla i několik dní, zvláště když přespával 
u ovcí na zadním dvoře.
Jednoho listopadového večera vyfukoval silný severák, v  němž se vracel 
upracovaný Winkler brankou k příbytku. Od rybníčka doléhalo až sem žalostné 
kozí mečení. Že by žena zapomněla kozenku venku? – pomyslel si, a opravdu! 
Zbavil ji provazu, kterým byla připoutaná ke  stromu, a  jakmile zvíře ucítilo 
volnost, nabralo neznámou sílu a táhlo ovčáka do vody. Ten odporoval, ale marně. 
Voda mu už dosahovala po pás, když kozu pustil a  ta se v ní brzy ztratila celá. 
Ovčák se rozplakal, ale jaké bylo jeho překvapení, když uslyšel radostné mečení 
z chlívku. Nakonec přišel k přesvědčení, že tou první kozou nemohl být nikdo jiný 
než vodník.
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Socha Jana Nepomuckého pod hradem.

Rybník v areálu bývalého dvora.
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Počátkem prosince našla Winlerová u  rybníčka zánovní kožené holínky, které 
ihned přenesla na chodbu příbytku. Jakmile je muž spatřil, vyhuboval jí: „Měla 
bys ich tam rači vrátit, dyby byly pánů, bylo by z teho enom zle!“ Když nebyl ovčák 
doma, žena si je nazula na nohy, že půjde navštívit sestru do Chrastí. Jak otevřela 
dveře bytu, země pod ní znejistěla a boty ji unášely rovnou do vodní hlubiny, kde 
se za ní brzy uzavřela hladina. Pohunci našli její tělo až na jaře, když roztály ledy. 
Poslední obětí buchlovského vodníka prý byla děvečka ze dvora, odpočívající 
mezi pastvami na slunném břehu rybníka. Hastrman nemeškal, vyhoupl se nad 
hladinu a mrštně ji stáhl pod vodu.
S příchodem nového majitele panství, bigotního katolického blouznivce Zikmunda 
Karla Petřvaldského, vyrostl v sousedství dvora barokní pískovcový sloup s vápen-
covou sochou tehdy populárního svatého – Jana Nepomuckého. U  jeho paty se 
často modlívali jak lidé ze statku a z hradu, tak i poustevník z nedaleké Barborky. 
Všichni narušovali vodníkovy nekalé úmysly. Po krátkém čase proto nepozorovaně 
odešel a lidé se ho přestali obávat. Sochu u parkoviště najdeme dodnes.

Divoký park míval krajinářskou úpravu

Od dožívající kaštanové aleje u parkoviště pod Buchlovem směřuje stará cesta 
podél hranice lesa k jihozápadu. Ještě před sedmdesáti lety sousedila s loukami 
a polnostmi, patřícími k buchlovskému dvoru. Ty z větší části nahradil svahovitý 
vlhký smíšený les. Cesta byla zvláště na jaře lemována kvetoucími třešněmi, je-
jichž zbytky jsou patrné dodnes. 
Staré fotografie, pohlednice a  zaznamenané vzpomínky dokreslují, že celý 
kamenitý svah tzv. Divokého parku býval od počátku 20. století z části parkově 
upravován. Vedla jím středová pěšina, vysypaná červenou antukou. Už od počátku 
úprav nebyla určena jen panstvu, ale široké veřejnosti. Z  původní výsadby, 
zachycené na olejomalbách krajináře Aloise Kalvody, se ještě později dochovala 
jen velká jedle a několik jedlých kaštanů. Nedávnou obnovu lesa v těchto částech 
buchlovského revíru však nepřežil pravděpodobně ani jeden ze stromů. Z drtivé 
části vzaly věkem za  své i  zbytky staletých bukových velikánů, rostoucích při 
turistickém chodníku. Původní krajinářské úpravy připomínají jen zbytky 
kaštanové aleje při lesní cestě od spodní části Divokého parku ke včelínům. 
K  Divokému parku se od  severu přicházelo i  dolní cestou z  luk, lemovanou 
starými odrůdami hrušní a  jabloní, z  nichž se místy, dnes už v  lese, zachovala 
jen dožívající torza. Podél cesty pokračující dále v lukách k Dubině, byly ovocné 
stromy v nedávné době doplněny novými zásluhou pracovníků Lesů ČR. 
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Berchtoldové začali v  prvním desetiletí minulého století s  parkovou úpravou 
krajiny i  podél nově vybudované cesty k  Buchlovu od  tzv. brněnské silnice, 
kolem hájovny U  Tří křížů. Nahradila původní štěrkovou silničku od  Bílých 
potoků k Dubině. Tato, nyní lesní cesta, se zachovala dodnes. Přes buchlovický 
Bílý potok prochází po vysoko klenutém kamenném mostě, vybudovaném snad 
ještě za  Zástřizlů počátkem 17. století. Hubert Pelikán ml. dává název potoka 
do  souvislosti s  dávným bělením plátna na  jeho březích. Vodou podemletý 
most se ještě před patnácti lety nacházel ve velmi špatném stavu a hrozilo jeho 
zřícení. Opět zásluhou lesních pracovníků byl naštěstí zachráněn. Na  březích 
Bílého potoka rozkvétají desítky druhů rostlin. S příchodem časného jara jsou to 
například růžově kvetoucí jedovaté lýkovce, ve Chřibech čím dál vzácnější. 
O něco menší podobný kamenný most v bývalé lesní oboře potkáváme z opačné 
strany hradu Buchlova, pod východními svahy jeho kopce. Překlenuje horní část 
hlubokého žlebu nad občas protékajícím potůčkem pramenícím pod Lázeňkou. 
V doslova hodině dvanácté byl most zrekonstruován zároveň s jeho souputníkem 
na Bílých potokách. 
Parkovým úpravám v blízkosti hájovny U Tří křížů se věnuje ve svých pamětech 
Jaroslav Jochymek. Popisuje v nich i dopravní úpravy směrem k Buchlovu: „Kdo 
se před léty chtěl dostat povozem na hrad Buchlov, musel jet Buchlovicemi kolem 
zámku, školy a kostela přes Lhotku po hlavní silnici, stále stoupající do kopce, 
pak lesem přes Holý kopec a za ním odbočit doprava ke Třem křížům kolem seče 

Posezení v Divokém parku (1936).
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a na silnici vedoucí ze Starých Hutí 
na hrad a na poplužní dvůr. Dolní 
silnice vedla jen na  Bílé potoky, 
kde končila v kamenných lomech. 
Kdo chtěl jít dále ke Křížíku, musel 
pokračovat podél potoka po  lesní 
cestě. 
V roce 1908 byla od lomů udělána 
pohodlnější cesta pro povozy až 
k  seči U  Tří křížů. A  jelikož byla 
pohodlnější jízda na Buchlov spod-
ní cestou, byla tato značně povozy 
používána a  ničena, což nebylo 
vhod vrchnosti, která také na hrad 
jezdila kočáry. Úsek silnice kolem 
seče od Starých Hutí kočárům ne-
vyhovoval. Z  tohoto důvodu ne-
chala vrchnost pro sebe postavit 
silnici vedoucí obloukem ke  Sta-
nislavu a  tam navázala na  silnici 

Buchlov na pohlednici malíře B. Jaroňka (kol. 1900).

Divoký park s Buchlovem (pohlednice, 1915).
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od Hutí. Hraběcí silnice byla hezky vysypána červenou drtí. Vedla lukami podél 
potoka. Vedle silnice byly vysázeny stříbrné jedle a smrky, takže vedla jako par-
kem. Při vjezdu na hraběcí silnici byly červenobíle natřené závory, a tak byla sil-
nice pro normální provoz uzavřena. Otevírala se jen v době, kdy byla na panství 
přítomna vrchnost. Podobná uzávěra byla i u Stanislava…“
Majitelé velkostatku se ale nevěnovali jenom lesním a parkovým úpravám. Spolu 
se zaměstnanci dbali na vysazování a údržbu ovocných stromů, které lemovaly 
cesty a doplňovaly i větší plochy v sousedství luk. V roce 1923 bylo napočítáno 
jen v  oblasti Dubiny, tedy v  nejbližším okolí hájovny U  Tří křížů, 83 jabloní, 
18  hrušní, 6 švestek, 3 třešně, 1 višeň a  44 ořešáků. V  roce 1939 to ve  stejné 
lokalitě bylo 112 jabloní, 19 hrušní, 3 švestky, 9 třešní a 28 ořešáků. 

Lesy pod hradem dodnes nesou stopy krajinářských úprav.
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Unikátní snímek vápenky z devadesátých let 19. století.

Z vápenky zbyla terénní nerovnost

V dolní části Divokého parku, při klesajícím turistickém chodníku vpravo, pozo-
rujeme velkou dlouhou prohlubeň, jež v minulosti bývala vápencovým lomem, 
zaznačeným ve starých mapách. Vápenec se tu během pradávných horotvorných 
procesů prodral mezi okolními pískovci a později byl hojně využíván. Přítom-
nost vápence prozrazuje i hluboce vyježděné koryto úvozové cesty, obepínající 
buchlovský kopec nad Divokým parkem. Už na první pohled jej prozrazují bělavé 
kameny, které ojediněle můžeme pozorovat i v dláždění hradních nádvoří a jinde.
Můžeme se domnívat, že byl vápencový lom založen už v časech výstavby hradu 
Buchlova, i když k tomu pochopitelně neexistují žádné hmatatelné důkazy. Zcela 
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určitě byl ale využíván při rozšiřování a pozdějších přestavbách hradu, zejména 
v době renesance a baroka, a při stavbách dalších zděných budov nejenom v areálu 
lesní obory. Zdejší vápno bylo třeba i při výstavbě buchlovického zámku v prvních 
desetiletích 18. století, zatímco kamenná ostění byla tesána v lomu na odvrácené 
straně sousedního Holého kopce a  cihly vyráběny a  páleny ve  dvou panských 
cihelnách v Buchlovicích. 
Zcela zapomenutou zajímavou stavbou byla v  buchlovské oboře i  vápenka 
nebo vápenice, jak se jí mezi lidmi říkalo. Stála hned pod vápencovým lomem 
u procházející lesní cesty, tzv. ostružinky, po níž bylo možné hotové vápno rozvážet 
jak směrem k Buchlovicím, tak k hradu a do oblastí na opačné straně chřibských 
lesů. Šlo o drobnou stavbu, hluboko zapuštěnou do okolních hliněných násypů, 
obklopujících ji ze tří stran. Zprvu byla zřejmě jen kamenná, později vyzděná 
z pálených cihel. Její pozdější podobu prozrazuje dochovaná zažloutlá fotografie 
z devadesátých let 19. století. Samotná pec byla tehdy ještě opatřena dřevěným 
krovem se střechou krytou dřevěnými šindely. Až k vápence sahá vzrostlý bukový 
les, jehož ojedinělí mohutní jedinci dožívají dodnes. Na  fotografii dále vidíme 
sousední hromadu velkých vápencových balvanů, které rozbíjí kladivem pracovník 
velkostatku s  vyhrnutými rukávy košile a  se starou vojenskou čepicí na  hlavě. 
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Obrázek však už nezachycuje vápencový lom, který zůstává někde vlevo mimo 
záběr. Nad vápenkou se zdvíhá zjevně udržovaný travnatý svah s pravidelnými 
řadami ovocných stromů, rostoucími zde před pozdějšími parkovými úpravami 
Berchtoldů. Vedle stoupá úzká cesta směrem nahoru, kterou občas lemují vysoké 
buky až po hranici mladého lesa, vzmáhajícího se pod hradbami Buchlova. Jeden 
z vysokých buků tu stál ještě před několika lety. Už v minulých sedmdesátých letech 
byl jeho kmen natolik dutý, že se do něj pohodlně vlezli i dva lidé. Podoba stromu, 
jemuž se říkalo „telefonní budka“, se opět dochovala na snímku staroměstského 
fotografa a nestora slovácké turistiky, téměř 96letého Vojtěcha Rosůlka. 
Kresbu vápenky pořídil i Jaroslav Jochymek. Vidíme na ní její čelní stěnu, vystavě-
nou z pálených cihel a doplněnou velkým klenutým otvorem samotné pece. Stře-
cha vápenky byla z části uchycena na samostatné dřevěné konstrukci vyrůstající 
od země. K obrázku přidává Jochymek i svou vzpomínku, z níž krátce citujme: „Pod 
hradem směrem západním pod zalesněným kopcem nacházel se velký vápencový 
kamenolom a několik kroků od něj stála vápenice. Pravděpodobné je, že majitelé 

 Pozůstatek vápencového lomu v Divokém parku.

◀  V těchto místech stála buchlovská vápenka (foto 2002).
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panství měli možnost vápno 
pálit v místě, kde byl kvalitní 
vápenec a  hojnost tvrdého 
dříví. Začátkem 20. století 
nebyla vápenka používaná 
a  byla zchátralá. Až na  po-
čátku dvacátých let, kdy se 
přistavoval farní kostel sv. 
Martina v Buchlovicích, byla 
vápenice opravena a  pálilo 
se tam vápno…“
Úplný zánik zpustlé vápen-
ky zaznamenává buchlovic-
ká obecní kronika z  roku 
1953, psaná učitelkou Zden-
kou Hánovou: „Na  zales-
něném vrchu, ležícím při 
úpatí Buchlova, byla stará, 
z  pálených cihel postavená 
pec, sloužící dříve ku pálení 
vápna... Ta byla Rajmundem 
Velnerem rozbořena pro zís-
kání cihel. Zůstaly z  ní jen 
základy.“
Po  vápence se dodnes za-
chovaly výrazné terénní ne-

rovnosti zapadané listím okolních stromů, při cestě k  hornímu okraji velkého 
pískovcového lomu. „Dole pod tím nánosem listí to musí být ještě zachované,“ 
vzpomínal v roce 2002 Bohumil Mikulčák. „Jenom zbylé cihly jsme si s obecním 
svolením po převratu odvezli domů a postavili z nich chlívek pro kozu. Jinak to 
kamenné tam ještě bude. Tady nahoře vedly kolejničky s pojízdnou střechou. Dole 
se topilo a nad tím se dusilo vápno z vápence, který chlapi lámali kousek nahoře. 
Samotnou výrobu vápna si tu ale už nepamatuji. Muselo to být už mnohem dříve.” 
Nedaleko bývalé vápenky ale můžeme narazit i  na  poměrně novodobou 
památku, kterou jsou vojenské zákopy z období konce II. světové války, z měsíce 
dubna 1945. Nezasvěceným však tyto malé zarostlé nerovnosti u cesty ke včelínům 
pod hradem už asi nic neřeknou. Proto opět dejme slovo Bohumilu Mikulčákovi: 
„Jsou to zákopy, které jsme na konci druhé světové války museli hloubit. Z každé 

Dutému buku v Divokém parku se říkalo telefonní budka 
(foto 2002).
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Písmák Jaroslav Jochymek namaloval starou vápenku.

Vápencový lom pod hradem zachytil i malíř V. Malý (pohlednice, 1918).
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chalupy šel vždycky jeden člověk. Hlídali nás staří rakouští vojáci. Moje maminka 
jim tehdy přinesla několik vajíček, a  tak mě pustili domů a  už jsem nemusel 
kopat…“ 
Další zbytky stejně starých zákopů – nikdy nepoužitých kulometných hnízd 
– potkáme například ve  svahu Modly, v  hradním kopci a  při staré „brněnské“ 
silnici na Holém kopci, v místech zvaných U Svatých. Tam byly vykopány z obou 
stran silnice. Výborně ovládaly nejenom cestu, ale i  celé údolí s  protékajícím 
Buchlovickým potokem. 

Výtvarník František Mikulčák zachytil lom pod Buchlovem ve směru od Holého kopce.
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Z lomu pochází základní kámen Národního divadla

Od pozůstatků vápenky přicházíme k horní straně vysoké stěny starého pískov-
cového lomu. Byl hlavním zdrojem kamení pro široké okolí a  ležel při samém 
oplocení lesní obory. Kdy byl lom založen, nevíme. Tradice jej umísťuje do doby 
stavby buchlovského hospodářského dvora. V  předminulém století lom patřil 
přechodně městysi Buchlovice a byl pronajímán až do roku 1948. Jedním z ná-
jemců ve druhé polovině 19. století byl například tehdejší buchlovický starosta 
Cyril Spáčil a později jeho potomci. V souvislosti s budováním nové státní silnice 
směřující od Uherského Hradiště na Brno v roce 1935 byl lom pronajat podni-
kateli Albertu Orlitovi. Těžil v něm kámen používaný jako podklad pro žulovou 
kostkovou silnici stavěnou pod lomem. Skála později patřila státním lesům, kte-
ré v něm ukončily příležitostnou těžbu v šedesátých letech minulého století. Ale 
již za  první republiky měli majitelé lomu potíže s  tímto podnikáním. Ze stra-
ny památkového úřadu byli tlačeni k  ukončení těžby kamene odstřelem, který 
měl ohrožovat statiku nedalekého hradu Buchlova. Stejný problém nastal znovu 
i po II. světové válce a bývá uváděn jako hlavní důvod pozdějšího úplného ukon-
čení těžby.

Pracovníci Spáčilova kamenolomu na počátku dvacátého století.
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Na těžbu kamene v lomu vzpomíná ve svých pamětech Jaroslav Jochymek: „V těch 
místech zvonily krumpáče, lopaty, dláta a  sochory, houkaly rány při odstřelu 
skály, které se rozléhaly daleko lesem. Ve skalách panoval život. Skála se kopala, 
odstřelovala. Velké odstřelené kameny se dláty a kladivy rozbíjely na menší kusy, 
které se na kolečkách odvážely a skládaly do tzv. štosu. Tu byl vytěžený kámen 
přeměněn na  kubické metry, které byly určeny k  odvozu. Řady formanů táhly 
lesem, ve  skalách kladli kámen na  vozy. Naložené vozy rachotily a  skřípaly 
po silnici. V kopcích pískaly brzdy vozů, rozléhalo se práskání bičů a volání vozků. 
Od časného rána do pozdního večera neustával život v buchlovské skále.“ 
Z lomové činnosti v Orlitově skale, jak se lomu dodnes říká, se zachoval betonový 
pilíř, na němž ležela násypka. Pod ní bylo na příjezdové cestě místo pro nákladní 
automobil. Ještě v  devadesátých letech se opodál ve svahu k potoku povalovaly 
kusy kolejnic a  železný kolejový výsypný vozík. V  zarostené lomové stěně je 
dodnes patrná vylámaná prostora pro uschování výbušnin a  zápalné šňůry, 

Základní kámen Národního divadla v Praze z pod 
Buchlova v sousedství dalších kamenů.

Tzv. Orlitova skala pod Divokým parkem.

Zbytek pilíře násypníku při cestě pod lomem.
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opatřená vyvrácenými pancéřovými dvířky. Na závěr lomové činnosti vzpomíná 
Mikulčák, mj. bývalý zaměstnanec Lesního závodu Buchlovice: „Tam v tom lomu 
jsem ještě lámal kámen travexem. Potřeboval jsem akorát zápalnou šňůru a za pár 
korun travexu. S cukrem to mělo velkou sílu a nebylo třeba žádné rozbušky. Pít 
jsem chodil nahoru ke studánce ve smrkovém lese, který později vykáceli.“
Lom je ale zajímavý významnou událostí, která se tu odehrála v časech národního 
obrození, v jarních měsících roku 1868. Na popud tehdejšího buchlovického fa-
ráře a uherskohradišťského gymnaziálního katechety Josefa Dvořáka byl ve skále 
slavnostně vytěžen jeden z devatenácti oficiálních základních kamenů pražské-
ho Národního divadla, opatřený nápisem „Z Buchlova“. Vylámání a opracování 
kamene se ujal místní kamenický mistr Jindřich Náplava s dvanácti pomocníky. 
Odvoz hotového kamene z Buchlovic na staroměstské železniční nádraží byl pro-
veden honosným způsobem. Několikastupý průvod v čele s P. Dvořákem, šesti 
ministranty a za hojné účasti občanů všech okolních vesnic, krojovaných druži-
ček, mládenců a školní mládeže se vydal směrem ke Zlechovu. Kámen na voze 
obklopovaly květiny a věnce se stuhami v národních barvách. Vůz táhlo trojspřeží 
nazdobených koní. Slavnost se odehrála za provolávání plamenných hesel a zpě-
vu národních písní.

Sedláka zavalil naložený vůz

Posledním místem, u  něhož se v  bývalé lesní oboře v  buchlovském revíru 
zastavíme, je vrchol nevýrazného, oblého kopce Křižíku. Dnes jej přetíná silně 
frekventovaná silnice na Brno č. I/50, která bývá v tomto úseku svědkem mnoha 
těžkých a smrtelných dopravních nehod a de facto rozděluje Chřiby na dvě části. 
Místo je obestřeno tragickým příběhem, který se udál v  časech, kdy okolním 
lesem ještě nevedla žádná silnice. 
Tady, u  lesní cesty pod vrcholem Křižíku, se nacházel ještě po  I. světové válce 
na  širokém kmenu staré lípy svatý obrázek. Připomínal místo úmrtí sedláka 
Martina Slezáka z Buchlovic, který kolem projížděl v  roce 1901 s párem svých 
koní a  s  vozem plně naloženým dřívím. Ubíral se prudkým svahem dolů přes 
starou štěrkovou silnici k Bílým potokům. Při sjíždění však selhala brzda vozu, 
na níž se utrhl řetěz. Přetížený vůz se za chvíli v nerovném terénu dostal do velké 
rychlosti a před sebou hnal koně, kteří nestačili náklad zdržovat. Po chvíli zběsilé 
jízdy vjel náklad mezi široké buky, vůz se převrhl a vší silou přitlačil nešťastného 
sedláka k jednomu ze stromů. Zemřel na místě. Když se po setmění ještě dlouho 
nevracel, jali se ho sousedé hledat. Ležel bez známek života zavalen fůrou dříví 
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a  vedle tohoto hrůzného obrazu stáli 
nervózní řehtající koně s  potrhanými 
postroji.
U  plechového obrázku s  vyobraze-
ním Panny Marie Sedmibolestné bylo 
i  v následujících letech často vidět ky-
tičky lesního kvítí přinesené rodinou 
zahynulého a buchlovickými sousedy.

Obrázek připomínající tragédii na Křižíku (malba 
Jaroslava Jochymka).

Bílé potoky od Křižíku (olej Ladislava Maršálka, 
třicátá léta 20. století).
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Zalesnění Buchlova kaštany se nezdařilo

O někdejší obnově lesa v revíru Buchlov, bývalé oboře, se nám dochovala řada 
dokladů. Ty kusé, náhodné, pocházejí už z  časů, kdy drželi buchlovské panství 
páni ze Zástřizl. K systematické obnově panských lesů na Buchlovicku však do-
cházelo až za pozdějších majitelů Petřvaldských z Petřvaldu a zejména posledních 
Berchtoldů z Uherčic. Mezi desítkami metrů buchlovských archiválií v Morav-
ském zemském archivu v Brně nalézáme výkazy o kácení a zalesňování a později 
mapy revíru a přehledné, barevně odlišené mapy zalesnění. 
Dominanty buchlovského revíru, vrcholy Buchlova a  Modly, ještě před 150 
lety víceméně zely prázdnotou. V  jejich prudkých svazích, mezi skalami 
a  pískovcovými balvany rostly tu a  tam jen keře a  náletové dřeviny nevalné 
kvality. Názorně je vidíme například na  známé litografii Buchlova s  táborem 
kočujících cikánů od  malíře Antonína Hauna z  roku 1854, na  obraze Josepha 
Altenkopfa z  roku 1850, zpřístupněném v  hradní expozici, nebo na  první 
dochované fotografii hradu z období těsně před rokem 1870. Jejím autorem je 
s největší pravděpodobností malíř a fotograf František Dorazil, autor zmíněných 
posmrtných obrazů Berchtoldů v kapli sv. Barbory. 

Litografie Buchlova od A. Hauna (1854).
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O zalesnění zejména kopce hradu Buchlova hovoří v  jednom ze svých lesnických 
pojednání z třicátých let 20. století Hubert Pelikán ml.: „Kdybychom si vytvářeli před-
stavu o vzhledu hradu a jeho lesnatého okolí podle dnešního stavu, byla by tato před-
stava nesprávná. Ještě roku 1826 bylo úpatí hradu víceméně pustou pastvinou. V od-
hadu velkostatku buchlovského ze dne 21. 5. 1826 bylo úpatí hradu i blízkého vrchu 
Modly ceněno jako méně užitečná pastvina, sloužící k chovu ovcí. V plánu z r. 1875 
(Tarif über die Forstcultur und Wegebaukosten) bylo úpatí hradu přiděleno k revíru 
Buchlov a předepsáno vylepšení 1–2letými borovicemi. Byl to důsledek předchozího 
nepodařeného zalesňování jedlými kaštany. Leč ani toto zalesňování nebylo podle 
pamětníků dodrženo, poněvadž na severní straně byl vysázen smrk a na jižní do bo-
rovice vtroušen modřín, akát a také jasan, lípa a jiné podružné dřeviny. 
Správu revíru vedl přímo lesní úřad a  v  něm adjunkt úřadu. Osoby se často 
střídaly. Vlastní zalesňování prováděl lesní hajný Bůžek z Buchlovic. Sazenice 
byly brány ze školky v trati Na Obecnici. Dnes na tom místě stojí hájenka. Tímto 
zalesněním dán byl okolí hradu dnešní vzhled.“
Dodejme, že lesní trať Na Obecnici se nachází nad Buchlovicemi při hlavní silnici 
na Brno. Zmíněná hájovna naproti vyhledávaného bistra Tramp, postavená ve tři-
cátých letech minulého století, která se po reorganizaci státních lesů na počátku 
devadesátých let dostala do soukromých rukou, je léta neobývaná, neudržovaná 
a zarůstá náletovými křovinami. 

Rytina Buchlova (kol. 1850).
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Archivní zalesňovací výkaz hovoří, že v revíru Buchlov bylo v roce 1888 vysaze-
no například 1.700 ks borovice, 11.100 ks buku, 850 dubů a 80 kaštanů. Ve stej-
ném roce se v revíru nasbíralo 5 kg semene jedle, 3 kg semene smrku, 8 kg semene 
modřínu, po 3 kg semene černé a bílé borovice a 1 kg semene olše.
V polovině 19. století došlo i k zalesnění nejvyššího vrchu z charakteristického 
chřibského trojvrší s Modlou a Buchlovem, Holého kopce (544 m). Polovina kop-
ce byla součástí revíru Buchlov, jejíž hranici se sousedním revírem buchlovickým 
tvořil skalnatý vrchol táhlého hřebene. Holý kopec byl do této doby bez souvislé-
ho lesního porostu, a tak byly zdaleka zřetelné jeho vrcholové terénní nerovnosti, 
z velké části utvářené po staletí lidskou rukou. 
Na Holém kopci si už v pozdní době bronzové a počátkem doby železné vybudo-
vali rozsáhlé hradiště naši předkové, po němž se zachovaly souvislé pásy mnoha-
metrových valů, zbytky bran a sídelních teras. Později zde vzniklo několik pískov-
cových a slepencových lomů, využívaných ještě v minulém století. Vrchol kopce 
byl před padesáti lety oplocenou jelení oborou a v sedmdesátých letech vyhlášen 
chráněnou přírodní rezervací. Z velké části původní porosty s převažujícím bu-
kem jsou v současnosti ponechány vlastnímu přirozenému vývoji a obnově a tvoří 
jakýsi pralesní ostrov uprostřed standardně obhospodařovaných chřibských lesů.
Zajímavá související zpráva o  stavu lesů a  zvěře na  celém buchlovském 
velkostatku, patřícím tehdy Zikmundovi II. Berchtoldovi, byla nalezena při 

Provozní budova skláren na Starých Hutích (1870).
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Chřibské lesy s Proštípenou, Holým kopcem a Maršavou.
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opravě Barborky v roce 1999 v završující měděné makovici. Při výměně střech 
kaple po  požáru ji 20. srpna 1896 sepsal lesmistr Vincenc Dušek. V  listině se 
dočítáme, že hraběcí lesy se většinou skládaly z  vysokého bukového porostu 
smíšeného s  duby a  s  dobou obměny asi 100 let. Omlazování vysokého lesa 
se provádělo většinou přirozenou cestou tzv. samosetými pasekami, i  když se 
vedle toho i nově vysazovalo. „Doba obměny vysokého jehličnatého lesa,“ píše 
Dušek, „byla zjištěna 80 let, středního lesa 40 let, žaludového 20 let. V této době 
se nachází listnatého lesa 4.271,5 ha, jehličnatého lesa 838,2 ha, středního lesa 
1.327,6 ha a nízkého lesa 138 ha. Jehličnatý les bude na holo odstraněn a uměle 
zalesněn. Střední a  nízký lesní porost bude rovněž vymýcen a  vzniklé paseky 
ručně doplněny.“
Ve stejném roce bylo na ploše buchlovského velkostatku napočítáno cca 350 ks 
jelení zvěře a cca 300 ks zvěře srnčí. Z dnešního pohledu, kdy je v období jelení 
říje ve Chřibech spíše náhoda uslyšet troubení jelena, se nám zdají být tato čísla až 
neuvěřitelná, ale ve své době jistě reálná. Na druhou stranu však se snížením stavu 
jelení zvěře, která byla po umělém rozšíření v šedesátých a sedmdesátých letech 
minulého století hlavně na Buchlovicku velmi hojná, ubylo i  škod na mladých 

Buchlovské jelení trofeje (1904).
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lesních porostech. Právo lovu měly většinou obce spadající pod velkostatek. 
Propachtován byl jen polní lov v Žeravicích, Újezdci a Medlovicích. 
Pro poznání někdejšího lesního hospodaření jsou důležité zachované porostní 
mapy. Nejstarší je z roku 1835 a  týká se revírů starohuťského, salašského a ob-
lasti Bunče (Vylízaná skála). Tehdy byl v každém porostu zastoupen např. smrk 
a modřín, ale převažovaly bučiny a dubiny s příměsí osiky a břízy. V roce 1865 
převažoval v buchlovských lesích vysoký bukový les s habry, který doplňoval les 
středního stáří s dubem, břízou, osikou, lípou, vrbou, borovicí a klenem. O měkké 
listnaté dřeviny měly zájem papírny.
Původní přirozené zmlazování chřibského lesa zabraňovalo vzniku holin, 
vznikajících jen při kácení borovicových porostů. K  cílenému umělému 
zalesňování docházelo už v  prvních desetiletích 19. století. Rozšířeným se ale 
stalo až o  sto let později. Tehdy převažoval žádaný rychle rostoucí smrk, který 
však není ve Chřibech původní dřevinou. Jeho sazenice ohrožovala hlavně lesní 
zvěř a rychleji přerůstající listnaté výmladky.
Části buchlovského revíru se dotkla i někdejší činnost panské buchlovské sklárny 
na Starých Hutích, založené patrně už koncem 17. století. V těchto končinách, v zá-
věru hlubokého údolí s protékající říčkou Stupavkou (Kyjovkou), vznikla hlavně 
z důvodu tamního dostatku tvrdého dřeva, kterého bylo třeba k výrobě skla. To 
bylo intenzivně těženo jak v blízkosti sklárny, tak později, když se ho nedostávalo, 
v širokém okolí. Stejně tomu bylo i v 19. století, kdy propachtovanou sklárnu až 
do  sedmdesátých let provozovala židovská rodina Reichů. Poté byl její provoz, 
i s blízkou stupavskou sklárnou, zrušen a přenesen do nových skláren v Kyjově.

Více než 150leté buky na Holém kopci. Temeno Holého kopce s pravěkým valem.
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SOUČASNOST BUCHLOVSKÉ HÁJOVNY

Proměna hájovny v lesnické muzeum

Po odstěhování revírníka v. v. Jana Karáska v roce 2010 z hájovny čp. 298 U Tří 
křížů sloužila její část pro potřeby buchlovského revíru a revírníka ing. Michala 
Charváta. Přesto hledali pracovníci lesů, jmenovitě tehdejší správce ing. Zdeněk 
Zálešák, nové smysluplné využití celého objektu. Díky nápadu a iniciativě zástupce 
lesního správce a lesního pedagoga ing. Pavla Zůbka se nakonec objekt proměnil 
v Muzeum lesnictví a myslivosti s centrem environmentálního vzdělávání a les-
ní pedagogiky. Lesy České republiky, s. p., otevřely slavnostně zrekonstruovanou 
budovu 24. října 2014 v hodnotě více než 5 milionů Kč financovaných z vlastních 
finančních prostředků, z Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR, 
zaměřeného na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů. Vybavení mu-
zea exponáty a  audiovizuální technikou bylo hrazeno z  prostředků projektu 
„Antonstál – oživujeme lesnícke tradicie “, finančně podpořeného Evropskou unií 
v rámci Programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 
2007–2013. Součástí programu otevření muzea byla i ukázka sokolnických do-
vedností na louce pod hradem a přednáška o lovecké hudbě v proměnách času.

Zrekonstruované objekty buchlovské hájovny.
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Hlavní historické exponáty se nacházejí v  tzv. fořtově kanceláři a v sousedních 
prostorách, vybavených obdobně jako ve  třicátých letech minulého století. Ná-
vštěvníci zde zhlédnou exponáty lesní zvěře, lovecké vábničky nebo repliky lo-
veckých zbraní. Muzeum se postupně doplňuje o další zajímavé předměty a celý 
objekt se stává místem pořádání populárně-naučných aktivit v  rámci tzv. lesní 
pedagogiky pro děti všech stupňů škol. V sousedství centra je zbudováno menší 
Arboretum lesních a ovocných dřevin Chřibů a na dvoře opraveny bývalé hospo-
dářské budovy a vybudován dřevěný altán s krbem pro letní posezení.
Ke 100letému výročí založení Československé republiky se 26. října 2018 u bývalé 
myslivny odehrála malá slavnost. Generální ředitelé Lesů České republiky a Lesů 

Slovenské republiky, ing. Josef Vojáček 
a  ing.  Marian Staník, zde zasadili pět 
symbolických lip. Vedle nich se nachá-
zejí kameny se jmény významných les-
níků působících v regionu, jež ovlivnili 
generace pracovníků lesů. Čteme jmé-
na Julia Wiehla, jehož lesnická činnost 
gradovala před založením samostat-
ného státu, Josefa Konšela, profesora 
brněnské lesnické fakulty a autora na-
učného lesnického slovníku a učebnice 
o  pěstování lesů. Dále jména Gustava 
Artnera, profesora těžby na  lesnické 
fakultě, nám již známého Huberta Pe-
likána ml. z buchlovské hájovny, který 
se věnoval zejména myslivosti, o  níž 

Interiér bývalé hájovny s muzejní expozicí. Trofeje na stěnách hájovny.

Pracovna revírníka Huberta Pelikána  
v hájovně U Tří křížů.
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napsal mnoho článků a  publikací, a  konečně Aloise Indrucha, zakladatele ex-
kurzních ploch pro studenty lesnictví a lesníka, který vypracoval postupy obnovy 
bučin a výchovy lesů v Bílých Karpatech.
K výročí republiky vybudovaly Lesy ČR v sousedství hájovny u silnice na hrad 
nové odpočinkové místo s  posezením. Slavnostní události se zúčastnilo něko-
lik desítek hostů, zazněly hymny obou republik, fanfáry trubačů s  lesními rohy 
a čestné stráže se zhostili buchlovičtí junáci.

Po naučné stezce kolem Buchlova

Kolem Buchlova a  Barborky byla před časem vybudována nákladem Lesů ČR 
naučná stezka, která každoročně láká množství návštěvníků k prohlídce, hlavně 
rodiny s dětmi. 
Začátek okruhu, navazujícího na cyklotrasu – tzv. Velkomoravskou poutní cestu, 
najdeme nedaleko hradního vodojemu, v klínu louky před současným penzionem 
a hotelem v bývalém hospodářském dvoře. Na celkem jedenácti prohlídkových 
panelech se seznámíme s  činností Lesní správy Buchlovice, obnovou lesa, 
s  živočichy a  rostlinami Chřibů, s  Jaškovou pověstí o  Čertově sedle, kterou 
nalezneme na panelu blízko této lokality na jihu kopce Modly, a další. Zastavení 

Sázení symbolických lip ke 100. výročí vzniku Československa u hájovny.
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doplňují působivé fotografie a posezení s přístřešky. Největší odpočinkové místo 
se nachází na západní travnaté ploše u kaple sv. Barbory. Nechceme-li absolvovat 
celou trasu směřující kopcem Modlou, můžeme využít její zkrácenou podobu, 
vycházející z  lesa u starých sklepů pod hradem a stejně jako celá trasa končící 
na parkovišti pod hradem u hospůdky U Špalka. 
Součástí stezky jsou dřevořezby představující typickou zvířenu Chřibů – jeleny 
a laně, srnce a srnky, lišku, divoká prasata a další. Část trasy pod Buchlovem, nad 
Divokým parkem, vede po nově vydlážděné cestě. Jiné úseky doplňují kamenné 
schody (v  lesní poloze Tupy ve  východním svahu Modly). Jako poslední byl 
vybudován krytý vyhlídkový altán nedaleko nových schodů, z něhož se naskýtá 

Otevření naučné stezky.

Zastavení naučné stezky pod Barborkou. Zastavení v Divokém parku.
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široký výhled do okolí. Pod námi vidíme bývalá pasekářská osídlení buchlovických 
Chrastí, břestecké lesy s táhnoucí se obcí Břestkem, na který při toku Zlechovského 
potoka v  hlubokém údolí dále navazují obce Tupesy a  Zlechov. Za  nimi se 
v  rovině při řece Moravě rýsují vesnice s  dominantní aglomerací okresního 
města Uherského Hradiště. Vrchoviny za Moravou uzavírá při dobré viditelnosti 
hradba Bílých Karpat s Velkým Lopeníkem a Velkou Javořinou a vlevo pak nad 
Velehradem masiv Tlusté hory nad Zlínem a Vizovické vrchy.
Naučná stezka kolem Buchlova byla slavnostně otevřena 27. června 2011. 
Zahájení jejího provozu se zúčastnili žáci několika základních škol, kteří prošli 
trasu se svými učiteli a  průvodci – zaměstnanci lesní správy. K  dispozici byl 
skákací hrad a ohniště s opékáním klobásek. Trasu stezky si s dětmi prošli i hosté 
z  řad představitelů krajského ředitelství lesů, vedení Lesní správy Buchlovice, 
vedení městyse Buchlovice a města Uherského Hradiště. 

Vyhlídkový altán stezky na Modle (foto: Rostislav Skládal).
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