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Chvěje se rozčilením,p ihlížel,jak dělníci činíje schridn mi, a nedočkavě
poval do tajuplného podzemi,kam již po věky noha lidská nevkročila.
Když jednoho dne, držev ruce svítilnu, vstoupil do chodby a dostal se
kde se dělila ve dvě větve, zabušilo mu srdce vzrušením. Na stěně chodby
se značky vtesané tam do skály a vyplněné vápnem, aby svítily svou bělí,
,,Na poznamenaném začni..." opakoval si hrabě, jásaje v duchu, že je

Práche

na pravé Stopě.

V podzemí vznikl již pravy labyrint chodeb. Proto Chamaré kreslil
nižpoznamenával každ norn objev, čině dohady, kam dále chodby
se dále pustit, kde dát kopat. Hrad sám p itom velmi utrpěl touto krtl
Nejedna zeď se sesula podkopána, nejedno klenutí spadlo, když ztratilo
oporu.
Konečně prokopal se hrabě do veliké, dlouhé chodby, která ubíhala
zhradu, stále pozvolna klesajíc. Stala se poslední jeho nadějí, poslední
Na jejím konci očekávalo ho buďkonečnérozuzlenivěštby o pokladu a
ni záhadného nápisu, anebo smutné rozčarováni, zk|amání a beznaděje.
,,Dnes, konečně dnes _ naposledy - prijdu tmou podzemí za světlem,
vodilo jak bludička zanocibažinami," íkal si hrabě v rozechvění, ubíraje r0
du, kde očekávali ho dělníci s motykami a svítilnami. Rozpálen jako v h
sestoupil pod zem, jako v horečnémsnu Potácel se klesajícíchodbou zl
kem, kter'. mu svítil na cestu pochodní. Šlidlouho, chvílemi po vlhké,l
pridě, chvílemi po kamení, drobícímse pod nohama, světlo plápolalo a
z vylámané skály pitvorné podoby - tu usměvavych sk ítkri, tu opět
n ch p íšer,černokněžnikia ježibab. Hraběti počínalobrtuzko,v zádech
mrazeni a chlad.
Dělník jdoucí vp edu se pojednou zastavil. Kopl motykou a oznámll,
chodba užavienatěžk mi dubov.imi dve mi. Hrabě poručil rozechvěl m hlt
aby dve e vypáčili. Stalo se - a p ed hrabětem objevila se prostorná
místnost.
Vstoupil dovnit , rozhlédl se očima široce rozev en ma kolem dokola.
stril, lavice, v'klenek, ve v'.iklenku starodávné knihy. Byla to tajná
v nížse scházivali k bohoslužbám evangelíci pronásledovaní pro svou
tu i konec chodby a v chod z podzemí do lesa, do ,,modlivého dolu", jak
lidé této části rídolí,protože tu sl chali modlitby, jejichž privod si nemohll
vysvětlit.
Tak konečně byl i hrabě Chamaré vyléčenze své veliké, slepé vášně, kterl
tak dlouhá léta t ímala ve sv. ch spárech, aniž p inesla nějak v sledek a
t
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nejstarším období hradu na kopci jménem
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Práche mohou

mluvit jedině archeologové. kte í zjistili,

Že tu v to. století b valo hradiště. Na konci tz. století tu už stál historicky

ově en hrad a v něm sídlil
'ivce práche ského kraje. Bylo to velké rizemí a také bohaté, neboť v něm byly doly na zlato i st íbro, čty i
ltaltlvská města a deset hradťr. St ediskem kraje byla Práche až do roku tz68, kdy
P emysl otakar ll. zemt|ll

r1rrávup eměnil.soudnípravomocp enesl navyšehradsk kostel ahrde|níprávo napányzeStrakonic.
l irn Práche pozbyla v znamu, hrad chátral tak, že místo
něho Bavor ze Strakonic asi v roce r3uo
Fll"lllvil hrad norn_ ' Po pánech ze Strakonic se tu vyst ídalo několik majitelri, ale většinou hrad neob1ivali.
nt

talrt: upadal a v polovině r6. století byl uváděn jako pust] . V dalších čty ech
staletích už nikdo o něj

ttr|rr'ojevil zájem, takže dnes

jsou z něho zbytky, které stěžímohou dát p edstavu o jeho živéminulosti.

|'rrtrpanlÝ zvoN
Xrlyž se stal pánem Práchně Prita Švihovsk , proslul svou tvrdostí a p ísnostína
;rrxldané,_rozhodl se, že dá opravit starobyi prácherisk kostelíček.
t Imysl byl to bohulib;
, ale pan Prita, nectitěje sám nést b ímě vydáni, uložil
1l,ltldan m, aby p inesli na hrad peněžitédary. Sám po ídil ,ror,kt ry, měI b t
do nové věž e, a rozkázal dávat do něÍro prrirr. Se stavbou
''lvč]šen
-Éto .. pá-

pokud by nebyl pln .
icházrli ooddaní napráche sk hrad aházeli tu do zvonu dukáty a gr<lšc.
Álly se nikdo té povinnosti nevyhnul, hradní písa všechny dárce
Kd,,
"apisovaii
ťlr,rl'
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rll
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ill

nedal, k tomu p išel pansk dráb a drirazně mu p ipomenul, co
lostivá vrchnost uložila.
Však i tak pÍicházelo na hrad stále méně a méně dárcri a zvon zris
vice prázdn,.I rozlitil se pan Prita a vydal rozkaz, aby ten, kdo žádn
p iveden byl na hrad a tady vsazen do vězení. Thk stal se nov.1í'zvon,
znamením radosti, zdrojem zármutkuatryzně. S těžk m srdcem loučili
ní s posledními groši, se slzou v oku vkládali je do zvonu na práche s
Jednoho dne p ivedl sem dráb chudou, nemocnou vdovu, která
žádn,dar. Neměla majetek, nemohla dát. Jen dvě grešličkyjí zbyly a ty
nyní obětovat na rozkaz krutého pána.
Stanula p ed zvonem a vhodila do něho t esoucí se rukou zbytek
Ze rt sjela jí kletba:
,,Kéžbyses do země propadl!"
Jak ta slova vy kla, zaduněla země, otev ela se a zvon s rachotem se
hlubiny.
V lrině skály od té doby leži a ze země se na těch místech časem
jako by tam kdosi penize p ehazoval a.jimi cinkal...
Pan Prita, krut hradní pán, ještě po staletích se tu v lese lidem
nil pr ty, kdo ho uctivě nezdravili.

Porr,ao PoD HRADBAMT
Kromě zakletého pana Prity bloudili po Práchni i jiní duchové, mezi
paní. Komu se zjevila, ten do roka zem el.
Proto padaly na chodce, ktery tudy kráčel za soumraku, sklíčenostl
A p ece vyskytli se odvážlivci, kte í se sem vypravili o Štědrémvečeru s l(
a motykou, aby zde zkusili štěstí. Neboť dle staré pověsti jsou ve stráni
bami uloženy poklady, které se

V tento den

otvírají.

se jich sice dokopali,
chvíli, kdy po nich vztahovali ruku, byli vyrušeni z práce a zahnáni str
zjevením anebo oklamáni nějakou jinou čertovinou.
Jednou zjevil se tu rohat b k, kterého pokládali za četta, podruhé
ušatá sova, jež sv rma svítícímaočima nahnala.jim strachu, takže odtud
v hnize.
o tom všem slyšel i lakotn1í horažďovick měšťan, avšak touha po poklac
dop ála mu pokoje. Když nastal Stědr večer, p ipravil si motyku a pytel na
ze a šel na Práche hledat poklad.
Byl tich tmar"' večeq cel1í kraj jako by pono en by|v zbožnésnění. Jen
'
ní motyky o kamení rušilo klid a mír černéholesa. Lakomec horečně kopal
tech, kde vyšlehl do tmy modrarn plamen, odhazoval zem a prohluboval
pod hradbami. Když se konečně ozvalo pod motykou temné zadunění,
radostí nezav,. skl. Blížilse k pokladu, našel jeho skr ši!
Kopl ještě několikrát a vyvalil velik ploch ,kámen. Spat il skalní dutinu,l
tině sud zlaťáky vrchovatě naplněn .
Vtom zaslechl za sebou pronikar". rn k ik:
,,Ho í! Horažďovice ho í!"

I kopali tu horlivě apátra|ipo pokladech. Někdy

l,r.kl se, vyběhl

vzh ru na baštu podívat se, zdali snad požár také jeho drim

nrrirt:hvátil.

Mčsto spočívalov tmách. Kromě několika osvětlen ch oken nebylo v něm ni}rlr stopy po záIi ani po plamenech.
Vrtě hlavou, pospíchal zpátky k pokladu. Jaké však bylo jeho p ekvapení, když
ltt rrikde nenašel stopy po své práci. I věci, jež s sebou z domova p inesl, zmize|y,
je
země pohltila.
Jrkrl
-'|irkby byla
tak stojí a v rozpacichse drbe za ušima, ozval se |esem rezav ,smích po1|rrltrr sk ípotu pily. Naho e na hradbách stál mal1i, šeredn mužik, pitvo il se,
l Btl()uhaje lakomci mrkvičku, proh bal se smíchy.
l.akotn měšťan, posedl strachem, rychle uháněl s prázdnem domri.
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